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 مقدمه .1
اجتماع محور رویکردی در پیشگیری است که رویکرد 

 در اریقرراء در  ا برره نقررش عوامررل محیطرری و اجتمرراعی 

شرود.  مردم یوجه می "رفاه اجتماعی"و  "کیفیت زندگی"

مدیریت اجتماع محور رویکردی مبتنی بر یوسعه است که 

هدف  ا در بلند مدت اریقاء فر ینرد یوسرعه اسرت و بره     

صررورت بررالقوه بررر یوانمندسررازی مشررارکتی و ایجرراد     

ساشتارهایی با قابلیت انتقا  یفکرات و مطالبرات از پرایی    

 ی ش ع محور اجتما رویکرد در[. 43]باال بنا شده است  به

 بره  جوامرع  یأثیرگرذار  و فعرا   هرای گروه و افراد یا شودمی

 مردیریت  چرشرۀ  مراحرل  یمرامی  در نقرش  ایفای و فعالیت

 افررزایش منظررور برره الزم شرررایط و شرروند فراشوانررده

 در[. 17] یرد   فرراهم  محلی هایگروه و افراد های ظرفیت

 بومی نیروهای کردا درگیر رویکرد، ای  اصلی هدف واقع؛

 سیاسرتگذاری،  ریرزی، برنامره  هرای فر ینرد  در محلری  و

 دولرت  هردایت  با مدیریت سازماندهی و هماهنگی، کنتر 

ای  رویکرد به دلیل ماهیت مشارکتی شود در [. 20] است

سازی بیشرتری دارد  یوانمندها اثرات مقایسه با سایر روش

سرازی در افرراد   ظرفیرت سایۀ ، که ای  یوانمندی در [53]

گیری ای  رود که به کارگردد. بنابرای  انتظار میایجاد می

رویکرد در نهایرت منجرر بره اصر خ سراشتاری اجتمراع،       

مندی افراد برای حل مسائل، ایجراد مشرارکت بیشرتر    یوان

در ایر  راسرتا    [.48] گرردد  های اجتمراعی برنامهافراد در 

اجتماعی یکی از ارکراا اساسری در یوانمندسرازی     ۀسرمای

مفراهیم  یرری   و یکی از مهم [25] اجتماعی جوامع محلی

محسروب  سررزمی    در مدیریت مشارکتیجامعه شناشتی 

مؤلفۀ اجتماعی از دو سرمایۀ سنجش  برای .[44]شود می

اعتمراد یکری از    .شرده اسرت  اعتماد و مشرارکت اسرتفاده   

در امرر مشرارکت بروده و بره عنرواا       عناصر مهم و حیایی

فضرای    فضای رفتار جمعری و ایجراد کننرد     کنند یسهیل

 .[57] گررردد اجتمرراعی مبتنرری بررر مشررارکت یلقرری مرری

 که دارد داللت ارادی هایفعالیت از دسته  ا به مشارکت

 شرهر و  محلره،  امرور  در جامعه ید اعضای ها ا قری  از

 مسرتقیم  غیرر  یا مستقیم صورت به و کرده شرکت روستا

و  [37]دارنرد   مشرارکت  اجتمراعی  حیرات  دادا شکل در

 احسرار  دیگرراا،  صردای  شرنیدا  در یسهیل  ا حاصل

 شکسرت   درهرم  نایواناا، ساشت  نیرومند نمودا، مالکیت

نشرینی و کراهش    حاشریه  بردا میاا از سکوت و فرهنگ

 .[54]بود  اجتماعی شواهد انزوای

 رویکرد اجتماع محور .1. 1
رویکرد اجتماع محور، رویکردی است در پیشگیری کره  

در  ا برره نقررش عوامررل محیطرری و اجتمرراعی در کیفیررت 

، شرود. همننری   دگی و رفاه اجتماعی مرردم یوجره مری   زن

 ۀاجتمراعی و مداشلر   -  محیطری رویکردی برر اسرار مرد   

نفعاا در ید اجتماع کوچد است کره در  کامل و مؤثر ذی

های محلی ریزیبرنامه شود، به  ا اعضاء برای اریقاء شرایط

، مردیریت اجتمراع محرور   در رویکررد  . [33] کننداقدام می

عنواا جوامعی که یوانایی عمل و مشارکت  به جوامع محلی

هرا  شوند نه جوامعی که بایرد بره  ا  میدارند در نظر گرفته 

یا اینکه  نراا نرایواا هسرتند. از ایر  رو، ایر        کمد کرد و

اجتماعی محلری و مشرارکت محلری در    رویکرد از همکاری 

اجتماع  رویکردهای .[10] دکنمی استقبا  تیفر یند مدیری

 ایجراد  و مشرارکتی  یوانمندسرازی  برر  بالقوّه صورت به محور

 بره  پایی  از مطالبات و یفکّرات انتقا  قابلیت با ساشتارهایی

 بسریاری  پرداشت اولویت و اش ق حاکمیت شوند؛می بنا باال

 علرل  از اجتماع محور، های ااسازم به ب عوض هایکمد از

 اشیرر  هرای سا  در[. 35] رویکردهاست ای  موفقیت اصلی

 و گیرری یصرمیم  در انردرکاراا  دست یا ذینفعاا مشارکت

 مردیریت  قالب در قبیعیهایعرصه برای یصمیمات اجرای

به عنواا روشری  قرارگرفته است و  بحث مورد محور اجتماع

اجتماعی مورد حمایرت گسرترده واقرع     ۀسرمایبرای اریقای 

 .[14، 35] شده است

 اجتماعی ۀسرمای .2 .1
  ا بررای  و اسرت  مدیریتی ایاجتماعی، پدیده ۀسرمای

 و اعتمراد  شرامل  کره  شرده  یعریر   گوناگونی هایویژگی

 متقابرل،  یعهرد  همکراری،  مشرتر ، اریباقرات،   رفتارهای
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 اجتمراعی  ۀ. سررمای [51]هاسرت  شبکه و متقابل شناشت

گرفترره  نظررر در اجتمراعی  روابررط انسرجام  و ایجرراد منبرع 

 کره  سرازد مری  ممک  را اهدافی یحق  منبع، ای  شود، می

 سرمایۀ[. 13] بود شواهد گراا یا دشوار هاا  به دستیابی

اسرت و   نهفتره  کنشرگراا  میاا روابط ساشتار در اجتماعی

یقویرت   [.51، 50]کنرد   می یسهیل را اجتماعی های کنش

سرمایه اجتماعی منجرر بره مشرارکت و اریبرار افرراد برا       

شود و از ای  قری  نقرش مهمری در افرزایش     یکدیگر می

اجتمرراعی  ۀسرررمای [.1]مشررارکت افررراد بررا یکرردیگر دارد 

گروهی سبب یقویت منابع و اق عات در بری  افرراد   بروا

قسرام  ااجتماعرایی کره متشرکل از انرواع و     [ 30] شودمی

اجتماعی هستند در رویارویی برا فقرر و ضرع      هایشبکه

اجتماعی در موقعیت بهتری قررار دارنرد، دعواهرا را حرل     

گیرند و با مشرارکت  های یازه بهره میکنند و از فرصتمی

وسیع در اجتماعات محلی موجب انزوای قرد اجتمراعی و  

 ۀلرذا سررمای   [،51] قوت ادغام اجتماعی شواهنرد گردیرد  

گروهرری اهمیررت بسرریاری دارد و ااجتمرراعی در بعررد برررو

یقویت ای  بعد در مدیریت اجتماع محور محلری ضررورت   

گروهری، از دو  اجتماعی برروا  ۀدارد. جهت سنجش سرمای

 اعتماد و مشارکت اجتماعی استفاده شواهد شد.ۀ مولف

 و اجتماعی انسانی روابط مهم هایجنبه از یکی اعتماد

 در اسرت و  اجتمراعی  نهادهرای  و هرا  گرروه  افراد، میاا در

 و بری  افرراد   متقابل های وکنش اجتماعی یعام ت جریاا

و  نظرم  ایجراد  در را مهمری  نقرش  اجتمراعی،  هرای  گرروه 

  دارد عهرده  برر  هرا   ا حفر   نیرز  و اجتمراعی  همبسرتگی 

و  عری  حرا ، بسترسراز یعرام ت اجتمراعی      در .[18، 5]

همننی  بیراا  . [36]است  اجتماعی ۀسرمای مفهوم کانوا

شده است که اعتماد یکی از عناصرر اصرلی و ضرروری در    

یسهیل مشارکت ذینفعاا در رویکررد اجتمراع محرور بره     

 [.49، 11د ]وشمار می ر

و  شر ق  داوقلبانه،  گاهانه، دشالت و حضور مشارکت،

 هرا،  گیری یصمیم در جامعه مختل  اقشار و افراد متعهدانه

 و سیاسی اقتصادی اجتماعی، های فعالیت و ها ریزی برنامه

هر کس کره مشرارکت فعرا  نداشرته     [. 40است ] جامعه

هرایی کره بررای او در     وری از فرصرت  ه باشد و قادر به بهرر 

 ، ید نباشد و به نوعی منزوی شرده باشرد   جامعه پیش می

وجررود . [15]دچررار مطرودیررت اجتمرراعی شررده اسررت   

 ۀای بیانگر میزاا سررمای  های مشارکت در هر جامعه شبکه

یرر   گسرترده ی  ا جامعه است. هر چقدر مشارکت اعاجتم

بره قرور کلری    . [2] یر اسرت  اجتماعی غنی ۀباشد، سرمای

هرای   کمبود اعتمراد و مشرارکت در بری  افرراد در شربکه     

اجتماعی در میراا جوامرع را بره     ۀاجتماعی کاهش سرمای

گردد که افرادی که  دنبا  شواهد داشت. ای  امر باعث می

کنند در پیرامروا   با سایر اعضای جامعه اریبار برقرار نمی

شبکه قرار گیرند و به ای  یرییب نابرابری اجتماعی ایفراق  

 [.3] استد زمینه ساز قرد اجتماعی افتد که شومی

 ذینفعراا  مشارکت اشیر هایسا  با یوجه به اینکه در

 یصرمیمات  اجررای  و گیرری یصمیم در اندرکاراا دست یا

 محرور  اجتمراع  مدیریت قالب در قبیعی هایعرصه برای

 ءبه عنواا روشی بررای اریقرا  قرارگرفته است و  بحث مورد

 اجتماعی مورد حمایت گسترده واقرع شرده اسرت    ۀسرمای

رویکرد اجتمراع محرور   ثیر أدر ای  یحقی  به ی ،[14، 35]

گروهی از قریر   اجتماعی بروا ۀدر راستای یقویت سرمای

روش یحلیل شبکه در دو بازه زمانی قبل و بعرد از اجررای   

محررور در منرراق   مرردیریت مشررارکتی و اجتمرراع  پررروۀ

هرای شررد یوسرعه در    های کمیتره در بی  سرگروه ششد

ر  زیارت شاه، ده رضا، رستم  باد علی چرا چهار روستای 

 پرداشته شده است. و علی  باد هشتصد متری

 

 روش شناسی تحقیق .2

 مورد مطالعه ۀمنطقمعرفی . 2.1
هکترار   858400شهرستاا ریگاا برا وسرعتی حردود    

  اا کرماا واقع شده اسرت کره پرروۀ   درجنوب شرقی است

. در  ا اجرا شده اسرت  مدیریت مشارکتی و اجتماع محور

گنبکری بروده    مرکرزی و شهرستاا ریگاا دارای دو بخش 

که شامل ید مرکرز شرهری، دو بخرش، چهرار دهسرتاا      

در اکثر . استنفر  66325روستا با مجموع جمعیت  262و



 1396پاییز ، 3، شماره 70منابع قبیعی ایراا، دوره جله ریع و  بخیزداری، مم

 

 572 

هررای رواا شانرره، مررزارع، باغررات  ایررام سررا  هجرروم شرر 

های شهرستاا را مورد یهدید و نابودی قرار دهرد و   وجاده

قرع  و در وا ر به یر  روستامردم روستایی مجبو یعدادی از

 اند. مرگ شاموش شده

 روش کار. 2.2
در ای  مقاله روابرط اعتمراد و مشرارکت، از مهرم یرری       

اجتمررراعی، در بررری  ذینفعررراا محلررری  ۀابعررراد سررررمای

روسرتایی  در مراحرل    ۀهای شرد یوسعهای کمیته )سرگروه

مردیریت مشرارکتی و     مختل  قبل و بعرد از اجررای پرروۀ   

جهت بررسی کارایی و اثر بخشی ای  پرروۀه   اجتماع محور،

 4در  ،روهری گاجتمراعی برروا   ۀدر راستای افزایش سررمای 

روستای رستم  باد علی چار ، زیارت شاه، ده رضرا و علری   

در ایر    باد هشتصردمتری یحلیرل و ارزیرابی شرده اسرت.      

  مشراهد  یحقی  بر اسار روش پیمایشری و برا اسرتفاده از   

های شبکه شامل ههای هدف، گرمستقیم و مصاحبه با گروه

بره عنرواا یصرمیم    ) های شررد یوسرعه  کمیته هایسرگروه

مشرخ    ر هر زیر گروه  در هرر منطقره  گیرندگاا اصلی د

شدند. ای  افراد بر اسار انتخابات محلی یوسط روسرتاییاا  

 .باشرند نفر در چهار منطقه مری  33و شامل  اندانتخاب شده

گروهری و نیرز سرنجش میرزاا     بررسی روابرط برروا  جهت 

مرورد   ۀگروهی در مناق  چهرار گانر   اجتماعی بروا ۀسرمای

در   هرا ط اعتماد و مشارکت در بی  سررگروه نظر، میزاا رواب

ای  روش یحلیل شربکه  ید شبکه مورد یحلیل قرار گرفتند.

اسرت کره    1کامرل  ۀمورد استفاده در ای  یحقی  روش شبک

دهرد. در نهایرت    را مورد بررسی قرار مری کل اعضای شبکه 

نسرخه    UCINETافرزار   وری شرده در نررم   های جمرع  هداد

 مورد یحلیل و ارزیابی قرار گرفت. 6.507

 روش تحلیل شبکه .2.3
. است ها  ا بی  روابط و ذینفعاا شامل اجتماعی ۀشبک

 سراشتاری  الگروی  اجتماعی با یحلیرل  ۀروش یحلیل شبک

 غیرقابرل  ۀقرادر اسرت شربک   کنشرگراا،   مرابی   فی روابط

و  سراشته  مشاهده قابل را میاا ذینفعاا اریباقات  مشاهد

برا   اعیاجتم ۀسرمایبه عنواا ید ابزار کار مد در سنجش 

مرردیراا و  برررای ارزشررمند هررای فررراهم کررردا ورودی

 روی پیشهرای   چالشت شناش در هرا را  سیاستگذاراا،  ا

 اریگذ سیاست و محرور مدیریت اجتمراع   دانمو عملیایی

[. 56، 55] نمایدها یاری  ی  چالشا دانمو فقر بر جهت

محاسربات   ۀبره منظرور انجرام کلیر     شبکه یحلیلروش  در

استفاده شده و  6.515نسخه   UCINETافزار ریاضی از نرم

 وری شررده،  هررای جمررع  بررا اسررتفاده از مررایریس داده  

های مورد نظر محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفتره   شاش 

عمرل   ۀسند برنام ها شاش م   یعیی  معیارها و است. 

سیاسررتی در -هررای اجتمرراعی پررایش و ارزیررابی شرربکه 

یوانمندسازی جوامرع محلری و مردیریت جرامع سررزمی       

هرایی کرره مطراب  اهررداف   از جملره شرراش   .[26] اسرت 

گیری قرار گرفته است ای  یحقی  مورد اندازه  یعری  شد

 1 می یواا به موارد زیر اشاره نمود:

 ای  شاش  به صورت نسبت یعداد کل :2یراکم شبکه

پیوندهای موجود بر یعداد کل پیوندهای ممک  در شربکه  

یا ید  میزاا ای  شاش  بی  صفر .[31] گردد یعری  می

یراکم باال منجرر بره    .درصد متغیر است 100صفر یا  و نیز

گرذاری اق عرات و    افزایش اعتماد و یسهیل در به اشترا 

منررابع و همننرری  افررزایش مشررارکت و همکرراری برری    

 عیاجتمرا  ۀذینفعاا شواهد شد، بنرابرای  میرزاا سررمای   

یابرد   هرای مشرارکتی یسرهیل مری     عالیتافزایش یافته و ف

[31 ،16]. 

پیونرردها: میررزاا دوسررویگی یکرری از     3دو سررویگی

مرورد   ۀهای مهم در یعیی  میزاا پایداری در شبک شاش 

یواا از ای  شاش  برای مشرخ  نمرودا    و می استنظر 

 [.34] میزاا اعتماد و مشارکت متقابل استفاده نمود

گروهرری برره  )نسرربت پیونرردهای بررروا   E-I شرراش 

پیونرردهای     شرراش  نشرراا دهنررد  ایررگروهرری :  دروا

 ۀسررمای  گروهی به دروا گروهی است. در واقرع میرزاا   بروا

یرواا برر اسرار ایر      گروهی را میاجتماعی اریباقی یا بروا

 
1-  Whole Network 
2  - Network Density  
3- Reciprocity 
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گروهری  وااجتمراعی برر   ۀشاش  سنجید. منظرور از سررمای  

های مختلر   های مختل  در کمیتهمیزاا پیوند بی  سرگروه

مثبرت دارای   E-Iافراد دارای . استمورد نظر  ۀدر چهار منطق

بره سرایری  )یمایرل بره     گروهی بیشتر نسبت پیوندهای بروا

گروهی  و افراد دارای میزاا منفی ای  شراش   انسجام بروا

گروهری بیشرتر )یمایرل بره انسرجام دروا      دارای پیوند دروا

صفر پیونردهای دروا و برروا   E-I گروهی  و افراد با شاش 

 [.46]گروهی برابری در شبکه دارند 

ای  شاش  به عنواا میرانگی    :1گی  فاصله ۀئودزیدمیان

شرود.   یری  فاصله بی  ید جفرت کنشرگر یعریر  مری     کویاه

سنجش سرعت گردش و یباد  )اعتمراد و مشرارکت  و    برای

پخش منابع و اق عرات در شربکه از ایر  شراش  اسرتفاده      

سرعت براالی    دهند گردد. میزاا باالی ای  شاش  نشاا می

گردش اعتماد و مشارکت در بی  ذینفعاا و ایحاد و یگرانگی  

. بنرابرای  زمراا کمترری جهرت هماهنرگ      اسرت بی  افرراد  

سرراشت  افررراد برررای مرردیریت یررد منبررع مشررخ  صرررف 

شود و افراد برا سررعت بیشرتری بره یکردیگر دسترسری        می

شواهنررد داشررت و در نهایررت ایرر  امررر در اعتمادسررازی و   

 [.31] ای دارد افراد اهمیت ویژه جمعی های فعالیت

 

 نتایج .3

مشارکت  تحلیل ساختاری پیوندهای اعتماد و. 3.1

 های چهار روستا در سطح کالن در بین سرگروه
هرای   سررگروه  ۀجهت یحلیل الگروی سراشتاری شربک   

شاه،  روستایی در روستاهای زیارت ۀهای شرد یوسع کمیته

 براد هشتصردمتری، روابرط بری       رضا و علری   باد، ده رستم

های موجود در ای  چهار روستا به عنواا رهبرراا   سرگروه

قبرل   ۀمحلی و نمایندگاا روستاهای یاد شده در دو مرحل

مدیریت مشارکتی و اجتمراع محرور     و بعد از اجرای پروۀ

و بررسری قررار گرفرت. در     مورد یحلیل در مناق  ششد

های سطک ک ا سنجش و ارزیابی شده  ای  بخش شاش 

 است.

 ۀشاااخت تااراکم و میااسان ان اامای و ساارمای . 1. 1. 3

چهاار روساتا   های  گروهی در بین سرگروه اجتماعی برون

ماادیریت  ۀاجاارای پااروژ قباال و بعااد ا    ۀدر دو مرحلاا

 1مشارکتی و اجتماع محور

گروهی در  اجتماعی بروا ۀجهت سنجش میزاا سرمای

های چهار روستا شاش  یراکم شربکه مرورد    بی  سرگروه

یحلیل قرار گرفته است. نتایج شاش  یراکم در پیوندهای 

   ورده شده است. براسرار  1اعتماد، مشارکت در جدو  )

نتایج ای  جدو  میزاا شاش  یراکم در پیوند اعتمراد در  

قبل از اجرای  ۀحلهای ای  چهار روستا در مر بی  سرگروه

درصد )کم  بوده و در مرحله بعرد از اجررای    90/26پروۀه 

درصد )کم  رسریده   39درصدی به  1/12پروۀه با افزایش 

شاش  یراکم در پیوند مشارکت در   است. همننی  انداز

قبل و بعد از اجررای پرروۀه بره     ۀها در مرحل میاا سرگروه

درصرد   3/8درصد است که به میزاا  34و  70/25یرییب 

شرود   گونره کره مشراهده مری    افزایش داشته است. همراا 

بعرد از   ۀشاش  یرراکم در پیونردهای مختلر  در مرحلر    

اجرای پروۀه نسبت به قبرل از اجررای  ا افرزایش یافتره     

  یواا اسرتدال  نمرود کره اجررای پرروۀ      واقع می  است. در

در ای  روسرتا یوانسرته    مدیریت مشارکتی و اجتماع محور

اعتمادسازی و ایجاد بستر مناسب جهت مشرارکت  است با 

روسرتایی،   ۀهای یوسع های کمیته و همکاری بی  سرگروه

 ۀبا افزایش روابرط بری  افرراد منجرر بره افرزایش سررمای       

 یوانرد  مری  اجتمراعی  سرمایهگروهی گردد.  اجتماعی بروا

 ۀسررمای  انرواع  دیگرر  دسرتیابی بره   برای را مناسبی ۀزمین

در جوامعی که میزاا اعتماد  . ورد راهمنیز ف مالی و انسانی

هررای  و مشررارکت برراالی افررراد منجررر برره برابررری فرصررت

 ۀشرود افرزایش سررمای    اجتماعی بررای افرراد جامعره مری    

اجتماعی و انباشرت و گسرترش  ا را بره دنبرا  شواهرد      

داشت کره منجرر بره مشرارکت و اریبرار افرراد یکردیگر        

ی در مناق  شود و نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگ می

اجتمراعی غنری در جوامرع محلری      ۀسرمای روستایی دارد.

 
1 Average of  Geodesic  Distance 
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گرردد کره در  ا    منسرجم مری   ۀمنجر به ایجاد ید جامع

گیرری،   یمام افراد بره صرورت اگاهانره و فعرا  در یصرمیم     

های مشرارکتی حضرور شواهنرد     ریزی و اجرای قرخ برنامه

داشت. بنابرای  افراد به صورت برابر قردرت دسرتیابی بره    

و اقتصررادی را شواهنررد داشررت  هررای اجتمرراعی و فرصررت

افرزایش   دنبرا  هزیرادی بر   محرومیت اجتماعی نیز یا حرد 

 اجتماعی کاهش شواهد یافت. ۀسرمای

مدیریت   البته قابل ذکر است که هر چند اجرای پروۀ

برا افرزایش شراش  یرراکم در      مشارکتی و اجتماع محرور 

پیوندهای مختل  همراه بوده است و یوانسته در راسرتای  

گروهی برر مبنرای    اجتماعی بروا ۀیقویت انسجام و سرمای

شرد یوسعه  ۀهای کمیت سرگروه اعتماد، مشارکت در میاا

 براد در   رضرا و علری    براد، ده  شراه، رسرتم   روستاهای زیارت

گرردد امرا همننراا      بعد از اجرای پروۀه مؤثر واقع ۀمرحل

گروهرری در میرراا   اجتمرراعی بررروا  ۀانسررجام و سرررمای 

های چهار روستای مرذکور در حرد کمری اسرت و      سرگروه

ها بره شردت    م زمینهها در یما نیاز به یقویت روابط بی   ا

مردیریت مشرارکتی و اجتمراع      وجود دارد یا اجرای پروۀ

 با موفقیت بیشتری همراه باشد. محور

 دآبا یعل و رضا ده آباد، رستم شاه، ارتیز یروستاها های سرگروه نیب در تراکم شاخصمیزان  .1جدول 

 پیوند مرز اکولوژیک
قبل از  ۀدر مرحلدرصد تراکم 

 اجرای پروژه

بعد از  ۀدرصد تراکم در مرحل

 اجرای پروژه

رضا  چار ، ده  باد علی شاه، رستم زیارت

 هشتصد متری  باد و علی

 39 9/26 اعتماد

 34 7/25 مشارکت

 

هااای  در بااین ساارگروه  دوسااوی ی میااسان .2. 3 .3

رضاا و   چاار،، ده  آبااد علای   رستمشاه،  روستاهای  یارت

 آباد هشتصد متری علی

  نتایج مربور به شاش  دوسویگی پیونردها  2جدو  )

دهرد. برا یوجره بره      یافتگی پیونردها را نشراا مری    و انتقا 

 ۀشاش  دوسویگی در پیوند اعتماد در مرحل  جدو  انداز

درصد و بعرد از اجررای    15/47قبل از اجرای پروۀه میزاا 

ایر  شراش  در   انرداز   باشد.  درصد می 16/53 ا میزاا 

 41/40قبرل از اجررای پرروۀه    مرحلرۀ  پیوند مشارکت در 

درصرد اسرت. مطراب      35/48درصد و بعرد از اجررای  ا   

قبل از اجرای پرروۀه میرزاا   مرحلۀ دست  مده در بهنتایج 

در پیونرد   و ی در پیونرد اعتمراد متوسرط   دوسویگ  شاش 

دهرد کره شراش      باشد. نتایج نشاا مری  مشارکت کم می

بعد از اجرای پروۀه در هرر دو پیونرد   مرحلۀ دوسویگی در 

 براد   شراه، رسرتم   هرای روسرتاهای زیرارت    در بی  سرگروه

 براد هشتصرد مترری نسربت بره       رضا و علی چار ، ده علی

یافترره اسررت برره  ش قبررل از اجرررای پررروۀه افررزایمرحلررۀ 

 6که میزاا ای  شاش  در پیوند اعتماد با افرزایش   قوری

درصدی در حد متوسط رو به باال، در پیونرد مشرارکت برا    

گرردد. ایر     درصدی در حد متوسط ارزیابی می 8افزایش 

امر بیانگر افزایش اعتماد و مشارکت متقابل و به دنبا   ا 

هرا بعرد از    وهگروهی در بی  سررگر  اجتماعی برواسرمایۀ 

باشرد.   می مدیریت مشارکتی و اجتماع محورپروۀ  اجرای 

یواا بیاا نمود که اجرای پروۀه با یأثیر مثبت شرود در  می

ها،  جهت افزایش روابط متقابل و دوسویه در میاا سرگروه

در واقع به علت نهادینه دهد؛  پایداری شبکه را افزایش می

هررای اعتمرراد و همکرراری در میرراا سرررگروه  شرردا روخ

روستایی بره عنرواا رهبرراا ایر      یوسعۀ های شرد  کمیته

گروهی محق  گردیده که  اجتماعی برواسرمایۀ ها،  کمیته

در مدیریت مشرارکتی اجتمراع   مؤثر  ای  مهم شود عاملی

 گردد.محور محسوب می
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 یمتر هشتصد آباد یعل و رضا ده چارک، یعل آباد رستم شاه، ارتیز یروستاها های سرگروه نیب در وندهایپ یگیدوسو شاخص .2 جدول

 نوع پیوند مرز اکولوژیک
 بعد از اجرای پروژه ۀمرحل قبل از اجرای پروژه ۀمرحل

 )%  دوسویگی )%  دوسویگی

شاه،  روستاهای زیارت

رضا  چار ، ده  باد علی رستم

 متری هشتصد باد  و علی

 16/53 15/47 اعتماد

 35/48 41/40 مشارکت

 

ژئود یک در پیوناد اعتمااد و   فاصلۀ میان ین . 3. 3. 3

شااه،   هاای روساتاهای  یاارت    بین سارگروه مشارکت در 

 متری آباد هشتصد رضا و علی چار،، ده آباد علی رستم

پرروۀ   قبل از اجررای  مرحلۀ در   4) با یوجه به جدو 

فاصررلۀ ، میررانگی  مرردیریت مشررارکتی و اجتمرراع محررور 

شراه،   هرای روسرتاهای زیرارت    ۀئودزید در میاا سررگروه 

مترری در    باد هشتصرد  رضا و علی چار ، ده  باد علی رستم

بعد از اجرای پرروۀه  مرحلۀ بوده که در  05/2پیوند اعتماد 

ایر   انرداز   کاهش یافته است.  44/0و به میزاا  61/1به 

قبرل از اجررای   مرحلرۀ  شاش  در پیونرد مشرارکت و در   

و به میزاا  67/1و بعد از اجرای  ا به  09/2پروۀه میزاا 

کاهش یافتره اسرت. در واقرع نزدیرد برودا عردد        42/0

براال  دهنرد    نشراا ۀئودزید به عردد یرد   فاصلۀ میانگی  

بودا سرعت گردش منابع و اق عات در بی  افراد بروده و  

کنرد. میرزاا براالی     ایحاد و یگانگی باالی افراد را بیاا می

ها منجر بره افرزایش سررعت     ایحاد و یگانگی بی  سرگروه

یباد  پیوندهای مختل  و کاهش زمراا هماهنرگ شردا    

 با یوجه به ناا در راستای اجرای موف  پروۀه شواهد شد. 

یواا گفت که با کاهش میانگی  فاصله ۀئودزید  نتایج می

پرروۀ   پیونرد اعتمراد، مشرارکت بعرد از اجررای       دودر هر 

اجتمراعی بری    فاصلۀ ، مدیریت مشارکتی و اجتماع محور

هرا   یرری  فاصرله بری   ا    دو فرد کاهش یافته و بره کویراه  

رسیده است. به ای  معنی که افراد برای برقرراری اریبرار   

یری در اریبار هسرتند و سررعت    دیگر در زماا کویاهبا یک

هرا متوسرط اسرت.     گردش اعتماد و مشرارکت در بری   ا  

یواا بیاا نمود کره برا اجررای پرروۀه و انجرام       بنابرای  می

پایردار روسرتایی،   یوسعۀ های مشارکتی در راستای  فعالیت

هررای  گروهرری در برری  سرررگروهبررروااجتمرراعی سرررمایۀ 

رضرا و   چرار ، ده   براد علری   ه، رسرتم شرا  روستاهای زیارت

افزایش یافته و ایحاد و یگانگی بی   متری  باد هشتصد علی

روستاهای یراد شرده   یوسعۀ های شرد  های کمیته سرگروه

یواا اسرتدال    لذا بر اسار ای  نتایج میزیاد گشته است. 

محلی در ای  روستاها در جامعۀ  وری  نمود که میزاا یاب

محیطری و اجتمراعی افرزایش شواهرد     های  مواجه با ینش

ا سرعت بیشرتری محقر    یافت و یوانمندسازی اجتماعی ب

 شواهد گردید.

 یمتر هشتصد آباد یعل و رضا ده چارک، یعل آباد رستم شاه، ارتیز یروستاها های سرگروه نیب در کزیژئود ۀفاصل نیانگیم .3جدول 

 پیوند مرز اکولوژیک
 میانگین فاصله ژئودزیک

 بعد از اجرای پروژه ۀمرحل قبل از اجرای پروژه ۀمرحل

رضا  چار ، ده  باد علی شاه، رستم روستاهای زیارت

 متری  باد هشتصد و علی

 61/1 05/2 اعتماد

 67/1 09/2 مشارکت
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 ۀشاابکسااطح کااالن در  E-Iشاااخت  اناادا ۀ .4. 3 .3

 های چهار منطقهسرگروه

یرواا بیراا نمرود در    مری بر اسار نتایج ای  شراش   

در قبرل از   های چهرار منطقره،  هسرگروشبکۀ سطک ک ا 

و یعداد پیوند  220 گروهیدروایعداد پیوند اجرای پروۀه 

، برررای پیونررد اعتمرراد و برررای پیونررد 166گروهرری بررروا

و یعرداد پیونرد    224گروهری  دروایعداد پیونرد  مشارکت 

. در بعد از اجرای پروۀه برای پیونرد  است 162گرونی بروا

و یعررداد  236گروهرری دروااعتمرراد یعررداد پیونرردهای   

و برای پیوند مشارکت یعرداد   302گروهی برواپیوندهای 

و یعررداد پیونرردهای   234 برره گروهرریدرواپیونرردهای 

عرا  دیرواا ا مری لذا یغییر کرده است.  250به گروهی  بروا

اجتماعی )اعتمراد ، میرزاا   سرمایۀ در بعد ذهنی نمود که 

 4در بری    برابرر  2حردود  گروهی بره میرزاا   بروا اعتماد

ظر مشرارکت بره   از ن افزایش یافته است وروستای پایلوت 

اجتمراعی، میرزاا ایر     هرای سررمایۀ   مؤلفهعنواا یکی از 

یواا لذا می ؛برابر افزایش یافته است5/1 شاش  در حدود

 محرومیرت کراهش   شرود در نوبۀ بیاا نمود که ای  امر به 

 کند.میایفا  را اجتماعی نقش مهمی

شرراش  یررراکم در پیونرردهای    بررر اسررار نتررایج  

مرردیریت  پررروۀ بعررد از اجرررای  مرحلررۀ مختلرر  در 

نسرربت برره قبررل از اجرررای   مشررارکتی و اجتمرراع محررور

شررراش  دوسرررویگی در و   ا افرررزایش یافتررره اسرررت 

قبرل  مرحلرۀ  نسربت بره    پرروۀه ایر   بعد از اجرای مرحلۀ 

بررا کرراهش  . یافترره اسررت  از اجرررای پررروۀه افررزایش   

دو پیونررد اعتمرراد و میررانگی  فاصررله ۀئودزیررد در هررر  

مرردیریت مشررارکتی و پررروۀ  بعررد از اجرررای مشررارکت 

اجتمرراعی برری  دو فرررد کرراهش فاصررلۀ ، اجتمرراع محررور

ی ایرر  پررروۀه یررواا بیرراا نمررود اجرررامرریاسررت. یافترره 

  گروهرررری را در برررری  اجتمرررراعی بررررروا سرررررمایۀ 

چهررار منطقرره افررزایش داده کرره ایرر  برره   هررایسرررگروه

افررزایش  و سرراکنی گسررترد  مشررارکت شررود بررر نوبررۀ 

 اثرگذار شواهد بود.رفاه اجتماعی 

 

 گیریو نتیمه بحث .4

ای ضرام  اجررا و    در هرر پرروۀه   دیریت اجتماع محورم

همرۀ  در ای  شیوه از مردیریت  زیرا پایداری  ا پروۀه است، 

بنردی،   پیشگیرانه )از یعیی  مشکل یا اولویتفر یند مداشلۀ 

قراحی، اجرا، ارزشیابی و اص خ  ا برای اجررای بعردی  را   

راهبرد اصرلی عملری کرردا     .دهنداعضای جامعه انجام می

یأکید بر عواملی  روستایییوسعۀ های یوانمندسازی و برنامه

. بره  مشارکتی با جوامع محلری دارنرد   ۀجنباست که بیشتر 

ای رسریدا بره رویکررد اجتمراع     همی  جهت اولی  گام بر

، بسیج جوامرع محلری و جلرب مشرارکت مردمری در      محور

 یرا  ذینفعراا  مشارکت اشیر هایسا  در. استسطوخ کلیۀ 

 در یصرمیمات  اجررای  و گیرری یصمیم در اندرکاراا دست

قرارگرفتره اسرت و    بحرث  مورد محور اجتماع مدیریت قالب

اجتماعی مورد حمایت سرمایۀ به عنواا روشی برای اریقای 

 [.25 ،7 ،14] گسترده واقع شده است

گروهری بره  ا نروع اریباقرایی     بروااجتماعی سرمایۀ 

هرای  ی  افراد به جای ایکاء به نزدیکری اشاره دارد که در ب

ع ی  مشتر  متکی اسرت.  شخصی و هویت مشتر ، بر 

هرا بره   ای غیرر محلری کره از  ا   هر ها و گرروه مثل انجم 

  بر ای  براور  2000پاینام ) کنند.پیوندهای ضعی  یاد می

های اریبار و حلقه گروهیبروااجتماعی سرمایۀ ست که ا

هرای عرام و   ویرت ه ،دهرد پیوند میاا افراد را گسترش می

ا نشرر  امکرا  ،کندایجاد میگسترده را میاا اعضای جامعه 

باعرث   ،کنرد ها را فراهم مری اق عات و یعامل میاا هویت

های گوناگوا جامعره  صا  و پیوند افراد متفاوت از بخشای

در راسرتای  مرؤثر  ه عراملی  در نتیجر  ،گرردد میبه یکدیگر 

 .[35، 21] استمدیریت مشارکتی اجتماع محور 

گروهی در اجتماعی برواۀ قی  میزاا سرمایای  یح در

، قبرل و بعرد از   افزایش مشرارکت جوامرع محلری   راستای 

در چهرار  اجتماع محرور   مدیریت مشارکتی وپروۀ  اجرای 

، زیارت شاه، ده رضا و علی علی چار  روستای رستم  باد

جهرت سرنجش    .گیری شده استاندازه  باد هشتصدمتری

هرای  سررگروه روابرط بری     ،گروهیاجتماعی برواسرمایۀ 

های شرد یوسعه در مناق  چهارگانه برر اسرار دو   کمیته
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هرایی چروا    شراش  پیوند اعتماد و مشارکت اجتماعی و 

ۀ و میرانگی  فاصرل   E-I، شاش  پیوندها یراکم، دوسویگی

 ۀئودزید مورد یحلیل قرار گرفته است.

بر اسار نتایج به دسرت  مرده در ایر  چهرار منطقره،      

کرم و کمبرود پیونرد     میزاا یراکم در پیوند اعتمراد یقریبرا   

مشررارکت در ایرر  روسررتا یررد چررالش عمررده در مرردیریت 

 شررود کرره پررس از اجرررای پررروۀ مرریسرروب مشررارکتی مح

میرزاا یرراکم در بری      مدیریت مشارکتی و اجتماع محرور 

افراد به میزاا مطلوبی افزایش یافته است و افرزایش میرزاا   

و سررمایۀ  اعتماد، مشارکت یوسعۀ بب اد سیراکم در بی  افر

اجتمراعی بره   سررمایۀ  شده اسرت.   در سطک افراد اجتماعی

های جمعری، عراملی مهرم در     دلیل بهبود و یسهیل فعالیت

 .[4، 14، 24]گردد  محسوب می افزایش مدیریت مشارکتی

های محلی و پایرداری و   ها و سنت میزاا نهادینه شدا عرف

یعاد  شبکه بر اسرار پیونرد اعتمراد و مشرارکت متوسرط      

دهرد افرراد دارای    یمر   و نشاا [45 ،46 ،8]شود  ارزیابی می

ای متزلز  که دارای یوازا  کمی بوده و شبکهنهادینۀ روابط 

بنابرای  نیاز بره  . دان و یعاد  نامطلوب است را به وجود  ورده

ری شربکه در  یقویت روابط دوسویه و متقابرل جهرت پایردا   

اجتماعی است کره پرس از اجررای    راستای افزایش سرمایۀ 

ای  میزاا بره حرد    مدیریت مشارکتی و اجتماع محور پروۀ 

 است. یافتهمطلوبی افزایش 

ۀئودزیررد در دو پیونررد اعتمرراد و   فاصررلۀ میررانگی  

است که بیرانگر سررعت    09/2و  05/2مشارکت به یرییب 

و مشرارکت افرراد    و یگرانگی گردش اعتماد و ایحاد  پایی 

یافتره   زاا بهبودباشد و پس از اجرای ای  پروۀه ای  می می

برای دو پیوند اعتماد و مشارکت  67/1و  61/1 رو به مقدا

باالی گردش اعتماد و مشرارکت   ده که نشانگر سرعترسی

ا یوجره بره اهمیرت زمراا و     . در واقع بر استدر بی  افراد 

سرعت هماهنرگ سراشت  در بحرث مردیریت مشرارکتی،      

یقویت پیوند اعتماد و بره ویرژه مشرارکت جهرت افرزایش      

سرعت گردش ایر  پیونرد در بری  افرراد و بره دنبرا   ا       

بررداراا محلری    کاهش زماا هماهنگی و ایحاد بری  بهرره  

ورد بسیار مهم است. نتایج سایر محققی  نیز ای  ادعا را مر 

 .[45، 46]قرار داده است یأکید 

یرواا اظهرار نمرود کره     مری  E-Iبراسار نتایج شاش  

)مرردیریت  یوانمندسررازی جوامررع محلرری پررروۀ  ای اجررر

شهرسررتاا منطقررۀ در چهررار  مشررارکتی و اجتمرراع محررور 

و یقویرت  گروهی بروااجتماعی سرمایۀ ریگاا سبب یقویت 

پیوندهای مشارکت در بی  جوامع محلی شده است کره بره   

لرذا  اجتماع محور نیز افزایش یافته است.  ا مدیریت  دنبا 

مردیریت مشرارکتی و   پرروۀ   یواا اسرتدال  نمرود کره    می

ای را فقر شربکه  ،گروهیبروابا افزایش روابط  اجتماع محور

 در روابررط برری و  در منرراق  پررایلوت کرراهش داده اسررت 

شرایط مقایسۀ یا حدود زیادی موف  بوده است که  روستاها

نمایرد.  دعرا را اثبرات مری   قبل و بعد از اجررای پرروۀه ایر  ا   

اجتماعی منجر به مشرارکت و اریبرار افرراد    سرمایۀ یقویت 

ی  قری  نقش مهمی در باال برردا  شود و از ا با یکدیگر می

-مشررارکت افررراد در یغییررر و بهبررود وضررعیت اجتمرراعی  

سررمایۀ  افرزایش  در واقرع   [.1] دندار شودجامعۀ اقتصادی 

ری جامعره  پذی سیبهی از گسیختگی و گروبروااجتماعی 

نموده و دسترسی به اق عات و منابع را فرایرر از  جلوگیری 

اجتمراعی قررار دارنرد، ممکر  مری      محدود  افرادی که در 

ای ی  روابط از قری  روش یحلیل شبکهلذا شناشت اسازد. 

یرواا اثربخشری   بر اسار ای  روش مری امکاا پذیر است و 

سررمایۀ  را از نگراه  های یوانمندسرازی جوامرع محلری    وۀهپر

 مورد ارزیابی قرار داد.اجتماعی 
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