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 چکیده 

  اجتمیعی ۀشرب  و   انسرایم  اعتمید،  مشریرت،،  آگیهی،  شریم   اجتمیعی بنیید ن  هییمؤلفه  بی  ارتبیطش  ۀواسر  به  اجتمیعی ۀسررمی  مفهوم  اخیر  ۀده دو   در
  ۀسررمی    از  برخورداری  ،محلی  پی دار  ۀتوسر  به  رسرید  برای لذا  ؛اسر، گرفته قرار  تیدأت  مورد  محلی  جوامع و ژهبه  جوامع  پی دار  ۀتوسر   راسرتیی  در

  ،خشر   نیمه و   خشر   منیطق  روسرتیهیی  در  مت دد  تمبودهیی و   مشر ت  بر ت یه  بی  و   موضرو   ا ن اهمی، به  توجه  بی  .بیشردمی  ضررور ی   از  اجتمیعی
  قل ه شرهرسرتی   در  نصریر  چیه و   چیهی  گیوبنی ،  روسرتیی سره  در  محلی  پی دار  ۀتوسر   تحقق  راسرتیی  در  اجتمیعی  سررمی ه پو ی ی  تحلی  به  مقیله  ا ن
  ابتدا اسر،.  پرداخته  محلی  جوامع  افزا ی توا  طرح  اجرای  از  ب د  و   قب   زمینی  ۀبیز دو   در  اجتمیعی شرب ه  تحلی  روش  اسری  بر  ترمی   جنوب  در گنج

  بی نییز  مورد  هییداده ،(روسرتی ی  خرد  اعتبیری  هییصرندو   هییسررگروه از نفر  136)  محلی نف ی ذی  بی مسرتقی   ۀمصریبب و   پرسرشرنیمه  ت می  بی
  هییشریخ   از  اسرتفیده بی  مشریرت، و   اعتمید  هییپیوند  اسری  بر  گروهی برو   اجتمیعی  ۀسررمی  سرس  گرد د.  آوریجمع سررشرمیری روش  از  اسرتفیده

 پو ی ی و   گروهیبرو  روابط تقو ،  و   ترات  شریخ   افزا ش بیینگر نتی ج  گرف،.  قرار بررسری  مورد (E-I و   ترات   )شریخ   شرب ه  تت   سر   تمی
  شرود.می  ارز یبی  ضر ی   همچنی   تأثیرگذار و   مه  ۀمؤلف  ا ن  مقدار  امی  ؛بیشردمی وژهپر  اجرای  از  ب د  ۀمربل  در  گروهیبرو   اجتمیعی  سررمی ۀ مثب،

 هییصرندو  هییسررگروه  بین  در جم ی  هم یری و   مشریرت،  ۀروبی  تقو ، و   آموزش  ،سریزی  اعتمید  بسرتر نمود   فراه   بی  دارد  ضررور  بنیبرا ن
 بدو   پی دار  ۀتوسرر   اجتمیعی  ب د  ته چرا  ،گردد  محقق  جیم ه  ا ن  در غنی  گروهیبرو   اجتمیعی  ۀسرررمی   گروهی،برو   روابط  افزا ش و  خرد  اعتبیر 

  بیشد.نمی پذ ر ام ی  محدوده آ  مشیرت، و  اجتمیعی ۀسرمی  به توجه

 .گنجقل ه ،آموزش، توانمندسیزی ،تحلی  شب ۀ اجتمیعی ،توس ۀ محلی ،سرمی ۀ اجتمیعی واژگان: کلید
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 مقدمه  .1
  سععع     ءارتقعا  معنعاي بعه  خود  كلي  مفهوم  در  توسعععععه

  یك   مناسع   شعرای   ایجاد و  انيانسع   ۀجامع معنوي  و  مادي

  این به  توجه  با اسع.   جامعه  افراد  تمامي براي  لماسع   زندگي

  اجتماعي،   ي،اقتصعاد  هايجنبه ۀبرگيرند  در  عهتوسع   ،مفهوم

  را  كيفي و  كمي  تغييرات  كه  اسعع.  فرهنگي و  سععياسععي

  از  خارجي و  داخلي رنظ از  حال  عين  در  و  شععودمي  شععام 

  م لوب  مقصععود   [19]  رودمي  شععمار به  نسععبي  مفاهيم

 بنعابراین   ؛بعاشعععدمي  همعه  زنعدگي  كيفيع.  بهبود  توسعععععه،

  كه  باشعد  شعللي به  باید توسععه  به  دسعتيابي براي  كوشع 

  بخ   كعه  صعععورتي  در  گيرد،  بر  در  را  مردم  اكثریع.  منعافع

  یندآفر  یك  خود  كه  توسعععععه  ینعدآفر  از  جامععه از  محعدودي

 عه توسع   را آن  تواننمي ،شعوند مندبهره اسع.  م لوب  تغيير

  [20]  ناميد

  منابع  از  اسعتفاده و برداريبهره به منوط  پایدار ۀتوسعع

  همعه  كعه  ايگونعه  بعه  اسععع.  اكولوژیعك   و  انسعععاني  طبيعي،

  امني.  بهداشع.، از  مناسعبي  سع    از  آینده و  حال  سعاكنين

  م لوب  زیسع.  محي  و بوده برخوردار  اجتماعي  انسعجام و

  محلي  پایدار ۀتوسعع   [22]  كنند تجربه  را  پویا  اقتصعادي و

  مشلالت   ح  و شودمي بنا  محلي  اجتماعات ۀتوسع ۀپای  بر

  كعالبعدي،   طبيعي،  يهعاسعععرمعایعه  تركيع   بعا  محلعه  درون  از

 ۀ توسععع  بياني به و شععد خواهد  مقدور  اجتماعي  و انسععاني

  باشد مي محلي  اجتماعات به توجهم  رویلردي  محلي  پایدار

  مهم  نای به  دسعتيابي براي  را  نق  بيشعترین عنصعر  نای و

  [21] س.ا  دارا

 ۀ توسعععع  در آن  جایگاه  و  محلي  پایدار  ۀتوسعععع  اهمي.

 هنوز   كه  توسععه  حال  در  كشعورهاي  در ویژه به  و  كشعورها

  سععاكن   روسععتایي  مناطق  در آنها  جمعي.  از  زیادي بخ 

 و   اجتمعاعي  اقتصعععادي،  ابععاد  در  حيعاتي  نق   و  هسعععتنعد

  در  داشتن  سهم طریق از ویژه به جامعه  ك   زیستي  محي 

  تامين  جامعه،  غذایي سعالم. و  امني.  ملي،  ناخالص  توليد

  محي   و  طبيعي  منابع با  مسعتقيم  ارتباط  و  اوليه  خام مواد

  پوشععيده  كس  هيچ بر  دارند، آن  از برداري بهره و  زیسعع.

  توسعععه امر، نظران  صععاح  باور به  اسععاس  این بر  ؛نيسعع.

  منعاسععع   سعععرمایه از  برخورداري گرو  در  چيز هر از  بي 

  [23]  باشدمي

  و  روسعععتعا يعان  واقعي  نيعازهعاي  بعه  توجعه  منظور  بعدین

  حرك. ،هاآن  با  مشعاهده طریق  از  نيازها این  اولوی.  تبيين

  مسعتق   و  سعالم  ايجامعه داشعتن  و درونزا  ۀتوسعع  مسعير  در

  ، هاكارخانه كه  قدرهمان   [30]  بخشدمي بيشتري شتاب را

ها  مل. ثروت  از  بخشععي  مادي  يهاسععرمایه دیگر  و  معادن

 و   هاارزش  با نيز  اجتمعاعي  سعععرمایه  شعععوند،مي  شعععمرده

  سعرمایه شعود مي  محسعوب  ثروت اش  اجتماعي  هنجارهاي

  م العات   عرصععه  در نوپا  و  نوین  مفهومي چه  اگر  اجتماعي

  نوع  اجتماعي رواب   در  ریشه  مفهوم  این اما  اس.  اجتماعي

 به   رسععيدن  كه  اسعع.  مسععلم امر  این امروزه و  دارد  بشععر

  بسعععتر و  شعععمولنجها  معيارهاي  مدني،  جامعه توسععععه

  سعععرمعایعه  وجود  بعا  تنهعا  اجتمعاعي  زیسععع. براي  منعاسععع 

  [14]  گيردمي  شل   اجتماعي

 بعه   را  خود  فععاليع.  از  وسعععيعي  بخ   كعه  جهعاني  بعانعك 

  نيافته   توسععه  كشعورهاي  در ايتوسععه  م العات  و بررسعي

  ۀراب  بررسعي به  را  مجزایي  قسعم. اسع.،  نموده  متمركز

 و   اسع.  داده  اختصعاص  كشعورها ۀتوسعع  و  اجتماعي  سعرمایه

  ۀسعععرمای  گذاري ثيرأت و  سعععنجشعععي نظري،  يهابحث  در

  از   اسععع.  داده  انجعام  فراواني  م عالععات و  هاحطر  ،اجتمعاعي

  عملياتي   اجتماعي، ۀسععرمای  ها،آن نظر  مد  م العات  جمله

  راهلعارهعاي  و  گونعاگون  كشعععورهعاي  در  مفهوم  این  نمودن

  [10]  باشدمي توسعه جه.  در  آن  ارتقاء و  افزای 

  نهادها،   از اي مجموعه را  اجتماعي سرمایه جهاني انك ب

  ت التععام  كيفيع.  و  كميع.  كعه  دانعدمي  قواععد  و  ارتبعاطعات

  سععرمایه  ومهمف    [31]  دهندمي  شععل   را  جامعه  اجتماعي

  یا خصعععایص  صعععورت به توانمي  كلي طور به  را  اجتماعي

  ها، شعبله چون  مواردي  یعني  اعي،اجتم  سعازمان  مشعخصعات

  هملعاري   كعه  كرد  تعریف  اجتمعاعي  اعتمعاد  و  هنجعارهعا

  تسعععهي   را  مشعععتر   منافع  جه.  در  هماهنگي  و  متقاب 

  ي هععاظرفيعع.  از  مهمي  منبع  عنوان  بععه  [1]  نمععایععدمي

  مانند  مثب.  نتایج از  وسعيعي  گسعترۀ با  یادگيري  و  سعازماني

  گفته   اجتماعي  انسععجام و  زندگي از  رضععای.  باالتر،  درآمد
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 و   هاهمانندي  از  اسعتفاده  با  اجتماعي  سعرمایه   [5]  شعودمي

  ایجاد  باعث  گوناگون،  جهات  از  جامعه  افراد  هايهمسعععاني

 توسعععه   منافع خدم.  در و  شععودمي  متقاب   اعتماد  روحيه

  فضایي   و  بستر  و  گيردمي قرار محلي  و ملي س    در  پایدار

  از  اسعععتفعاده  يهعاهزینعه  كعاه   ضعععمن  كعه  كنعدمي  ایجعاد

 امروزه   ابعد یع   افزای  نيز  آنهعا بين  تععامع   ،انسعععاني نيروهعاي

  نقشعي   پایدار، توسععه  بناي زیر  عنوان به  اجتماعي  سعرمایه

  ایفا  جوامع  در انسععاني  و  فيزیلي سععرمایه  از  مهمتر  بسععيار

  ميان  بخ   انسعععجام  جمعي رواب   يهاشعععبله  و  كندمي

 .باشدها ميسازمان وها  انسان

  هعاي شعععبلعه  ميعان  ارتبعاط  نوعي  اجتمعاعي  ۀسعععرمعایع 

  اسع.  اعتمادي  يهاارزش  و  اجتماعي  هنجارهاي  اجتماعي،

  [24]  شودمي  ذكر  اجتماعي مزی.  عنوان به  كه

  راه  از  روسععتایيان آموزش و  اجتماعي  ۀسععرمای به توجه

  گروهي  هايواكن   و  اعتماد  تعامالت،  هملاري،  مشعارك.،

 و   گسعترش به  منجر  كه  اجتماعي  هايگروه  در  اعضعا  ميان

  شعود، مي جامعه  افراد  سعایر  با  فرد  اجتماعي  رواب   تسعهي 

  [25 ،27]  باشدمي  پایدار ۀتوسع به  رسيدن ملزومات  از

  اجتماعي  ۀسعرمای  سعاختاري  خصعوصعيات  بين این  در

  ۀسعرمای  مفهوم  ترلمس  قاب  و  رؤی.  قاب   هايجنبه  شعام 

 و   افقي رواب   ایجاد باعث  سعاختاري  ۀجنب  اسع.   اجتماعي

  ۀسعععرمعایع   طریق  این  از  و  گرددمي  جعامععه  در  عمودي

  را  اجتماعي  سعرمایه   كندمي تقوی.  را  جامعه  ك   اجتماعي

  معورد  گعروهعيبعرون  و  درون  معخعتعلعف  بععععد  دو  در  تعوانمعي

  تنهعا  گروهيدرون  اجتمعاعي  سعععرمعایعه  داد   قرار  سعععنج 

  اجتمعاعي   ۀسعععرمعایع   و  زنعدمي  پيونعد  را  همجنس  هعايگروه

  اجتمعاعي   هعايگروه  بين  ارتبعاطي  پع   عنوان  بعه  گروهيبرون

  سعععرمعایعه  و  رشعععد بر  مثبع.  اثر  و  شعععده تعریف  گونعاگون

  كعه  نمود  عنوان  توانمي  اسععععاس  این  بر   دارد  اجتمعاعي

 و   درون  اجتماعي  سععرمایه  سععاختاري  خصععوصععيات  تقوی.

 توسععه   و  پيشعرف.  در  اسعاسعي  اركان  از  یلي  گروهي برون

  شعودمي  محسعوب  سعنتي و  محلي جوامع  در  ویژههب  پایدار

  گرو  در  تععامالت  و  ارتبعاطعات  این  تقویع.  حعال  عين  در  [2]

 باشد مي جوامع و گروها  این به  مختلف يهاآموزش

 برون   اجتماعي سعرمایه  اهمي. به نظر  و  اسعاس این بر

 و   محور  اجتمعاع  معدیریع.  اسعععتقرار  و  تقویع.  در  گروهي

  قعالع   در  سعععرمعایعه  این  محلي،  پعایعدار  توسعععععه  بر  مبتني

  مشععارك.  و  اعتماد  پيوندهاي  جمله  از  اجتماعي  پيوندهاي

  گرفته   قرار بررسعي  مورد  روسعتایي توسععه  فرآیند با  مرتب 

  سععاختاري  خصععوصععيات پژوه  این  در  واقع  در اسعع. 

  هايسععرگروه  شععبله  در  گروهي  برون  اجتماعي  سععرمایه

 و   چاهان  گاوبنان،  روسعتاي  سعه خرد  اعتباري  هايصعندو 

  تح. كه  كرمان  اسعتان  گنج  قلعه  شعهرسعتان  در  نصعير  چاه

  بعا  بعاشعععنعد،مي  محلي  جوامع  افزایي  توان  پروژه  پوشععع 

  قب  ۀمرحل  دو  در  اجتماعي،  شبله  تحلي   روش از  استفاده

  گرفته   قرار  ارزیابي  و تحلي  مورد  پروژه این  اجراي  از بعد  و

  مذكور ۀپروژ  گذاريثيرأت ميزان  و  عمللرد همچنين  و  اس.

 اس.   شده  سنج  نيز

 

 شناسی  روش .2

 مطالعه مورد ۀمنطق معرفی  .2.1
  لومتريك 14200 مسعاح.  داراي  گنج  قلعه  شعهرسعتان

 و   باشعديم اسعتان  مسعاح.  ك   از  درصعد 3/3  معادل مربع

  اسععاس بر   باشععديم  لومتريك 420  اسععتان مركز  تا  فاصععله

  قلعه  شعهرسعتان  .يجمع  1390  سعال  يعموم  يسعرشعمار

  نفر  12۶۶3  يشععهر  .يجمع  باشععد،يم نفر 7۶37۶  گنج

  درصععد  17  كه نفر ۶3713  یيروسععتا  .يجمع  و  باشععديم

  شعهرسعتان   .يجمع  درصعد 83 و يشعهر  شعهرسعتان  .يجمع

 و   خشعك   هواي  و آب  داراي  من قه این   دنباشع يم  یيروسعتا

  كاه   عل. به اخير  هايسعال  در و  باشعدمي  بياباني  اقليم

  شعدید آسعي   باعث  كه ایمبوده  خشعلسعالي شعاهد  بارندگي

 اس.   گردیده  من قه  محلي  اقتصاد به

 محلی  جوامع افزایی  توان طرح معرفی  .2.2
 به   گنج  قلعه  شعهرسعتان  محلي جوامع  افزایي توان طرح

  بنيعاد   و  تهران  دانشعععگعاه  معابين  في  مشعععتر   صعععورت

  جامعه  درآمد  افزای  هدف  با  1393  سعال  در  مسعتضععفان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
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  اقتصعععاد  ۀتوسعععع  جه.  كارآفرینان  از  حمای.  روسعععتایي،

 براي   سععازي الگو و  طبيعي  منابع بر  فشععار  كاه   و  محلي

  ،مردم بر  تليه  با  شعهرسعتان آباداني  و جانبه  همه  پيشعرف.

  آموزشگردید   اجرا روستا154 تعداد  در  و مختلف فاز  5 در

  بسعععتري  ایجعاد  طریق  از  محلي  جوامع  توانمنعدسعععازي  و

  ي اعتبار  هايگروه  قال   در  جمعي  مشعارك. براي  مناسع 

  روسعععتعایيعان   دسعععترسعععي  افزای   ،خرد  هعايانعدازپس  و

  هاي مهارت  ارتقاء  و  آموزش  اعتباري،  تسهيالت  به  درآمدكم

  اندازهايپس  هدای. طریق از  روسعتایيان  اجتماعي  و  فردي

  كارآمد،   مولد  هايسعرمایه به  روسعتایي  خانوارهاي  غيرمولد

  پرداخع.  طریق  از  درآمعدكم  خعانوارهعاي  درآمعد  افزای 

  ریزيبرنعامعه  درآمعدزا،  هعايفععاليع.  براي  كوچعك   هعايوام

 و   املعانعات  ظرفيع.،  بر  مبتني  كعه  هعایيپروژه  اجراي  جهع.

  تثبي.  و  اشعتغال توسععه  همچنين  و  باشعد  من قه  شعرای 

  سعال  تا طرح این  .شعودمي  انجام  مالي بحران  داراي  مشعاغ 

  انداز  سپ با گروه 1531  قال   در و  روسععتا  144  در 1399

  نقدي  يهاآورده  معادل  درصعععدي 50  مسعععاعدت  و  اهالي

  ميليارد  19  از بي   مسعتضععفان  بنياد توسع   روسعتایيان

 و   كس   تثبي. و اندازي راه براي  گنج  قلعه  اهالي به تومان

  من قه   در  همچنان و اسع.  شعده  داده  وام  كوچك   كارهاي

  [1۶ ]  دارد  ادامه

 
 روستای تحت پوشش فاز پنجم  44. )الف( تحلیل موقعیت شهرستان قلعه گنج در استان کرمان، )ب( تحلیل موقعیت 1شکل 

 افزایی جوامع محلی شهرستان قلعه گنج طرح توان

 

 کار روش .2.3
  پيمایشععي،   تحقيقات  نوع  از  ماهي. نظر از  پژوه  این

 نظر   از  و  كعاربردي  هعايپژوه   نوع  از  هعدف  اسعععاس  بر

  اس.  ميداني  هاداده  گردآوري

  سعاختاري   خصعوصعيات  ارزیابي  و  سعنج   راسعتاي  در

  پروژۀ با  مرتب   محلي  ذینفعان  شععبلۀ  اجتماعي  سععرمایۀ

  گنج،   قلعه  شعهرسعتان  محلي جوامع آموزش  و  افزایي توان

  روش  از  پروژه،  این  اجراي  از  بععد  و  قبع   زمعاني  بعازۀ  دو  در
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  كليۀ  شعام   آماري  ۀجامع  شعد   اسعتفاده  ايشعبله  تحلي 

  روسعتاي  سعه  در خرد  اعتباري  يهاصعندو  يهاسعرگروه

  اعتبار   افزای  براي   باشعدمي  نصعير  چاه و  چاهان  گاوبنان،

  اعضعاي  بين  ايشعبله تحلي   پرسعشعنامه 13۶  تعداد  هایافته

  داده  عودت  و  تلمي   نهای.  در و  شععد توزیع  آماري  جامعه

 براي   افراد  سععاده  تصععادفي  گيرينمونه روش به  كه  شععد

  از  اسععتفاده  با  پرسععشععنامه  روایي  شععدند  انتخاب  م العه

  .ئهي  اعضععاي و  كارشععناسععان  پيشععنهادهاي و  هادیدگاه

  علوم  دانشعگاه  روسعتایي توسععه و  ترویج  هايرشعته  علمي

 آمد    دسعع. به  تهران  دانشععگاه  طبيعي  منابع  و  كشععاورزي

  مقعدمعاتي   م عالععه  انجعام  بعا  پژوه   ابزار  پعایعایي  برآورد  براي

  ضعری   محاسعبه و  (اصعلي جامعه  از  خارج  پرسعشعنامه 30)

 آمعد   بعدسععع.  ،E-I  و  تراكم  شعععاخص  براي  كرونبعا   آلفعاي

 بين   رواب   سععع س  ( %92  كرونبععا   آلقععاب  )ضعععریعع 

  یلدیگر  با شعده  یاد  روسعتاهاي  هايصعندو  هايسعرگروه

  سعاختاري   خصعوصعيات و  گرف.  قرار  تحلي  و  بررسعي  مورد

 پيونعد   دو  از  اسعععتفعاده بعا  گروهي  برون  اجتمعاعي  سعععرمعایعه

 اس.   گردیده  ارزیابي و  سنج   مشارك.  و  اعتماد

  تقویع.  محلي،  جوامع  افزایي  توان  ۀپروژ  اهعداف  از  یلي

  اعتبارات   هايصععندو   هايسععرگروه  تعامالت و  ارتباطات

 و  آموزش  طریق از  محلي  رهبران  عنوان به  روسععتایي خرد

  حعال  م عالععۀ  در  اسععع.  بوده  منعاطق  این  در  سعععازي  آگعاه

  مهم  از  كه  مشارك. و  اعتماد  راب ۀ اسع. شعده  سععي  حاضعر

  ، هسععتند هاسرگروه بين  اجتمععععععاعي  سرمایۀ  ابعاد ترین

  اي شعبله  تحلي   ۀپرسعشعنام  اسعاس این بر شعود   بررسعي

  از  یك  هر با  مصعاحبه و  مسعتقيم  ۀمشعاهد طریق  از و  تدوین

  در  شده  آوريجمع  هايداده نهای.  در   گردید  تلمي   افراد

  ۀ شعععبلع   تحليع   روش  بعا  و  وارد  UCINET 6.507افزارنرم

 گرف.  قرار  تحلي   مورد نظر  مورد  هايشاخص  اجتماعي

 1(SNA) اجتماعی ۀشبک تحلیل .1.3.2

 بر   مبتني  كعه  سعععاختعاري  رویلرد  اجتمعاعي،  علوم  در

 
 

 

 

  اسع.،  اجتماعي  كنشعگران  ميان  متقاب   هايكن   ۀم الع

  ايشعععبله  تحلي   روش  دارد  نام  اجتماعي  شعععبله  تحلي 

(SNA)  اسع.  قادر  كمي  يهاشعاخص  و  معيارها  اسعاس بر  

  قال    در را  افراد  بين  اقتصععادي  تبادالت و  اجتماعي  رواب 

 و   مدیران  مهم  این كه  كند  دیداري  ايشعععبله  سعععاختاري

  در  بهينه  گيريتصعميم و  ذینفعان تحلي   در را ریزانبرنامه

  یعاري  محلي  جعامععه  شعععدن  توانمنعد  و  آموزش  راسعععتعاي

 ۀ برنام  سعععند هاشعععاخص و  معيارها  تعيين مال   كند مي

  در  سععياسععتي-اجتماعي  هايشععبله  ارزیابي و  پای   عم 

  سعععرزمين  جعامع معدیریع.  و  يمحل جوامع  توانمنعدسعععازي

 اجراي   از  بععد  و  قبع   در  تحقيق  این  در   [12]  بعاشعععدمي

 به   ادامه  در  كه اسعع.  شععده  بررسععي  هاشععاخص این  پروژه

 :اس.  شده  پرداخته  شاخص هر  معرفي

  ك  به  نسعب. موجود  پيوند  تعداد :2تراکم  شااص   -

  طوري به  باشعععدمي موردنظر  شعععبله  در  مملن  پيوندهاي

 و  شده  شبله  در  پيوندها تقوی.  سعب   شعبله  تراكم  افزای 

 ، 7]  دهعدمي  افزای   را  اجتمعاعي  ترلكن  املعان  همچنين

  در  مهمي  بسعععيعار  نق   همچنين  شععععاخص  این  [ 2۶

 [ 3]  دارد  اجتماعي سرمایه  گيريشل 

  رواب  بررسعي  جه.  E-I  شعاخص  از :E-I 3 شااص   -

 بيعانگر   كعه  گرددمي  اسعععتفعاده  گروهيبرون  و  گروهيدرون

  با آن  نسععب. و گروهيبرون  از  درون  پيوندهاي بين  تفاوت

  با  شعاخص این اسع.   شعبله  در موجود  پيوندهاي  ك   تعداد

  -1  تا  +1 از  آن ميزان  و  دارد  سعععروكار  اعضعععا  تمام  رواب 

  پيوندها  تمامي  كه  معناسع. این  به -1  اندازه اسع.   متغير

  تقویع.  بعه  منعدعالقعه  افراد  و  بوده  گروهيدرون  شعععبلعه  در

  +1 اندازه  هسعتند   گروهيدرون  اجتماعي  سعرمایه و  انسعجام

  تمای  و  بوده  گروهيبرون پيوندها  تمامي كه  دهدمي نشان

  اسعع.  گروهيبرون  اجتماعي  سععرمایه و  انسععجام به  افراد

  كعه  معنعاسععع.  این  بعه  E-I  شعععاخص  براي  صعععفر  ميزان

 [ 4] برابرند  شبله  در  گروهيبرون و  درون  پيوندهاي

1 Social Network Analysis 

2 Dencity 

3 External-internal 
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 نتایج .3

 شرراخ  سررن    ؛اجتماعی   سرررمایه  پویایی  .3.1

  سره  در  گروهی برون  اجتماعی   سررمایه  میزان و  تراکم

 ۀمرحل  دو  در  نصرریر  چاه و  چاهان  گاوبنان،  یروسررتا

 پروژه یاجرا از بعد و قبل
  سعرمایه ميزان   اجتماعي،   سعرمایه   پویایي  بررسعي  جه. 

  روسعععتا سعععه   هاي سعععرگروه  بين  در   گروهي برون   اجتماعي 

  نتایج اسعع.    گرفته   قرار   تحلي   مورد   شععبله   تراكم  شععاخص 

  جدول در   مشععارك.   و   اعتماد   پيوندهاي   در   تراكم  شععاخص 

  جدول این   نتایج  براسععاس   اسعع.   شععده   آورده   ( 1)   شععماره 

  هايسععرگروه  بين  در   اعتماد   پيوند  در   تراكم  شععاخص   ميزان 

  درصعد 12/ 4  پروژه  اجراي  از   قب   ۀ مرحل  در   روسعتا  سعه  این 

  درصععد 33/ 1 به  پروژه  اجراي   از  بعد  ۀ مرحل  در  و  بوده   )كم( 

  پيوند در   تراكم   شعععاخص   اندازه   همچنين  اسععع.    رسعععيده 

 19/ 5  افزایشععي  با   روسععتا   سععه   هاي سععرگروه  بين   مشععارك. 

 43/ 8  به   پروژه  اجراي  از   قب    در   درصععد  24/ 3 از   درصععدي 

  كه  گونه همعان  اسععع.    یافتعه   افزای    اجرا   از   بععد   در   درصعععد 

  در مختلف   پيوندهاي  در   تراكم   شععاخص   شععود مي   مشععاهده 

 آن   اجراي   از   قبع    بعه   نسعععبع.   پروژه   اجراي   از   بععد   مرحلعه 

 اجراي  كه   نمود   استدالل  توان مي   واقع در   اس.    یافته  افزای  

 اس.   توانسته   من قه  این  در   محلي  جوامع   افزایي   توان   پروژه 

 و   مشععارك.  جه.   مناسعع   بسععتر   ایجاد  و   اعتمادسععازي  با 

 توسعععععه   خرد   هعاي صعععنعدو    هعاي سعععرگروه   بين   هملعاري 

  انسجام افزای    به   منجر   افراد   بين   رواب   افزای    با   روستایي، 

  اجتمعاعي  سعععرمعایعه   افزای    آن   دنبعال   بعه   و   اجتمعاعي 

 كه   شعود مي   اسعتنباط  گونه  این  رو  این  از   گردد    گروهي برون 

  شعده  اتخاذ   تصعميمات  اجراي   در   روسعتا   سعه   هاي سعرگروه 

 روند  این  و   باشععند مي  دارا  را   ارتباط  و   مشععارك.   بيشععترین 

  حفظ نيز   اعتماد   جمله  از   پيوندها   سعایر  مورد   در   بایسع. مي 

 اجراي   چنعد  هر   اسععع.   ذكر  قعابع    البتعه  یعابعد    بهبود  و   گردیعده 

 و  گروهي  برون   اجتماعي  سعرمایه   افزای   به  منجر   پروژه  این 

  هايصعندو    هاي سعرگروه  بين  در   هملاري  و   اعتماد   تقوی. 

  گردیده نظر   مورد   روسعتاي  سعه  در   روسعتایي  خرد   اعتبارات 

  در هنوز   اجتمعاعي   ۀ مؤلفع  این   ميزان   كلي  طور   بعه   امعا   ، اسععع. 

 و  ترویج  با  اسع.   نياز  بنابراین   شعود  مي   ارزیابي   متوسع   حد 

 و   هعا هملعاري   افزای    و   مشعععاركتي   هعاي كعارگعاه   برگزاري 

  سعععرمعایعه  بيشعععتر  چعه   هر   انبعاشععع.  بعه   جمعي   هعاي فععاليع. 

  روسعععتاهاي  نمایندگان   عنوان  به   افراد  این  بين  در   اجتماعي 

 سعععرمایه   شعععد   گفته   كه   طور همان   شعععود    پرداخته   مذكور 

  بر  هم  و   پذیرد مي  تأثير  اي توسععه   هاي برنامه  از  هم   اجتماعي 

 این   اجراي   كعه   طور همعان   بنعابراین   گعذارد  مي   تعأثير   آن   روي 

 برون   اجتماعي   ۀ سععرمای   پویایي  باعث   اسعع.  توانسععته   پروژه 

  هر   غناي   ، گردد   روسععتاها  این   هاي سععرگروه  بين  ر د   گروهي 

  افزایي توان   پروژه  تر موفق  اجراي   سعععرمایه  این  بيشعععتر  چه 

 داش.   خواهد   دنبال   به   را   من قه  این   در   محلي  جوامع 

 پروژه اجرای از بعد و قبل نصیر چاه و چاهان بنان،  گاو روستای سه هایسرگروه بین  در اکمتر شاص  میزان .1 جدول

 اكولوژیك  مرز پيوند  نوع  پروژه)%(  اجراي از قب  مرحله  در تراكم پروژه)%(  اجراي   از  بعد مرحله  در تراكم

 اعتماد 4/12 1/33
 نصير   چاه و چاهان  بنان،   گاو  روستاهاي

 مشارك.  3/24 8/43

 

  هایسرررگروه  شرربکۀ  رد  E-I  شرراخ   اندازة .3.2

 پروژه اجرای از قبل ۀمرحل در روستا سه
  روسععتاهاي  هايسععرگروه بين  رواب   اهمي. به توجه با

  ۀپروژ موفق اجراي  راسعتاي  در نصعير  چاه و  چاهان  گاوبنان،

  این  در نظر  مورد  اهداف  به ني   و محلي  جوامع افزایي  توان

  توانمنعدي  و  آموزشمحلي،  جعامععه  بسعععيج  همعانعا  كعه  پروژه

  فو   روسععتاهاي  اجتماعي و  اقتصععادي  پایداري  و  اجتماعي

  هعايكعانعال  ترینمهم  كعه  امر  این  بعه  توجعه  نيز  و  بعاشعععدمي
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  این  در  هسعتند؛  هاسعرگروه  روسعتا  سعه هر بين  در  ارتباطي

 هاي سعرگروه گروهيبرون  و  درون رواب   بررسعي به  قسعم.

  دو  در  مشعارك. و  اعتماد  پيوندهاي  در  مذكور  روسعتاي سعه

   شعععاخص از  اسعععتفاده  با پروژه اجراي  از بعد  و  قب  مرحله

E-I  روستاهاي   براي شاخص این نتایج اس.  شده پرداخته  

  (2)  ۀشعععمعار  جعدول  در  اجرا  از  قبع   مرحلعه  در  نظر  مورد

  در  گرددمي  مالحظه  كه طورهمان  اسع.   شعده  داده  نشعان

  دو هر  در و  روسععتا سععه هر  در  پروژه اجراي  از  قب  مرحله

  از  گروهيدرون  پيوندهاي  تعداد  مشعععارك. و  اعتماد  پيوند

 شاخص  منفي  مقادیر و  اسع.  بيشعتر گروهيبرون  پيوندهاي

E-I  در  مرحلعه  این  در  واقع  در  اسععع.   م لع   این  مؤیعد  

  حفظ  به  تمای   بيشعتر هاسعرگروه  م العه مورد  روسعتاهاي

  دارند  تمای   كمتر و  دارند  گروهيدرون  سعرمایه و  انسعجام

 طور  به  باشعند   ارتباط  در  روسعتاها  سعایر  هايسعرگروه با  كه

  سععرمایه آن  دنبال  به و گروهيبرون  پيوندهاي  ميزان  كلي

  روسععتا  سععه هايسععرگروه بين  در  گروهيبرون  اجتماعي

  فراهم  با كه  دارد ضععرورت  شععدت به  و  اسعع.  كمي  مقدار

  تقوی. و  م العه مورد  روسعتاهاي  در  مناسع  شعرای   آوردن

  هايسععرگروه بين  در  روسععتایيبرون و گروهيبرون  رواب 

  زمينعه  گروهي،برون  اجتمعاعي سعععرمعایعه  افزای   و  روسعععتعا

  بسعععيعار   نق   كعه  آورد  فراهم  را  اجتمعاعي  توانمنعدي  ارتقعاء

 و   مشعععاركتي  معدیریع.  و  پعایعدار  ۀتوسععععع   تحقق  در  مهمي

 دارد   روستایي  محور  اجتماع

 پروژه  اجرای  از قبل مرحله در نصیر چاه و چاهان  گاوبنان،  روستای سه در مشارکت و اعتماد گروهیبرون و درون  پیوندهای .2  دولج

 E-I شاص  کل  جمع گروهی   برون پیوندهای گروهی   درون پیوندهای پیوند  روستا

 گاوبنان 
 - 75/0 20 4 1۶ اعتماد

 - 87/0 18 2 1۶ مشارك. 

 چاهان 
 - 73/0 45 ۶ 39 اعتماد

 - 87/0 105 7 98 مشارك. 

 نصير   چاه
 - 92/0 28 4 24 اعتماد

 - 9۶/0 39 1 38 مشارك. 

 

  هایسرررگروه  شرربکۀ  رد  E-I  شرراخ   اندازة .3.3

 پروژه اجرای از بعد ۀمرحل در روستا سه
  از  بعد ۀمرحل  در  ،(3)  شععماره  جدول  نتایج  اسععاس بر

 بعا   برابر  اعتمعاد  پيونعد  در  E-I  شعععاخص  انعدازه  پروژه  اجراي

 و  بوده  پروژه اجراي  از  قب  ۀمرحل  در  شعععاخص این  ميزان

  همچنان  اسع.  داشعته  ناچيزي  افزای   مشعارك.  پيوند  در

 نيز   اجرا  از  بععد  ۀمرحلع   در  شععععاخص  این  منفي  مقعدار

 به  نظر  مورد  روسععتاهاي هايسععرگروه  تمای   ۀدهندنشععان

  بعه  اعتمعاد  بعه  تمعایع   ععدم  و  گروهي  درون  رواب   برقراري

 برون   هملاري و  مشعارك. و  روسعتاها سعایر  هايسعرگروه

  پروژه  ناچيز ثيرأتع   بيعانگر  امر این  باشعععد مي  آنان  با  گروهي

  در  گروهي  برون  رواب   ایجعاد  بر  محلي  جوامع  افزایي  توان

 بين   این  در  باشععد مي  مختلف  روسععتاهاي  نمایندگان بين

  شعرای   مشعارك. و  اعتماد  پيوند  دو هر  در  گاوبنان  روسعتاي

  نشععان امر  این  دارد  دیگر  روسععتاي  دو به  نسععب. بهتري

  ميزان  توانسعععتعه  حعدودي  تعا  تنهعا  پروژه  ياجرا  كعه  دهعدمي

  را  گروهيدرون  اجتمعاعي  سعععرمعایعه  و  گروهيدرون  رواب 

  گروهي  بين  رواب   برقراري  بعا  ارتبعاط  در  و  نمعایعد  تقویع.

 موانع  رفع  و  شناسایي با  اس.  نياز  كه  دارد وجود  مشلالتي

 بين   در  را  روسعععتعایي  بين  و  گروهي  برون  رواب   موجود،

  اجتماعي   سعرمایه و  نموده تقوی.  روسعتا  سعه هايسعرگروه

  موفق اجرایي و  پایدار توسعععه  آن  دنبال به و  گروهي برون

 نمود   محقق را  پروژه
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 پروژه  اجرای از بعد ۀمرحل در نصیر چاه و چاهان  گاوبنان،  روستای سه در مشارکت و اعتماد گروهیبرون و درون پیوندهای .3 جدول

 E-I شاص  کل  جمع گروهی   برون پیوندهای گروهی   درون پیوندهای پیوند  روستا

 گاوبنان 
 - 59/0 29 ۶ 23 اعتماد

 - 7۶/0 2۶ 5 21 مشارك. 

 چاهان 
 - 88/0 139 7 132 اعتماد

 - 92/0 189 5 184 مشارك. 

 نصير   چاه
 - 83/0 55 ۶ 49 اعتماد

 - 94/0 55 2 53 مشارك. 

 

  سع     در  ،(4)  ۀشعمار  جدول  از  حاصع   نتایج به توجه با

   شعاخص ميزان نيز  من قه سعه  هايسعرگروه  شعبلۀ  كالن

E-I  گروهي درون  پيونعد 113)  -81/0  از  اعتمعاد  پيونعد براي  

  پعيعونععد  224)  -85/0  بععه  گعروهعي(بعرون  پعيعونععد  12  و

 پعيعونععد   بعراي  و  گعروهعي(بعرون  پعيعونععد  18  و  گعروهعيدرون

  پيونعد  ۶  و  گروهيدرون  پيونعد  149)  -92/0  از  مشعععاركع.

 8  و  گروهيدرون  پيونععد  223)  -93/0  بععه  گروهي(برون

 اسعع.    یافته  تغيير پروژه اجراي  از  پس گروهي(برون  پيوند

  دارند  تمای   من قه سعه هايسعرگروه  كه  معناسع.  بدان این

 به   تمایلشععان و  كنند  حفظ را  خود  گروهيدرون  انسععجام

  در  اسععع.  اند   روسعععتایي بين  یا گروهيبرون  پيوندهاي

  )بين  گروهيبرون  اجتمععاعي  سعععرمععایععۀ  ميزان  مجموع،

  توانمي كلي طور  به  ..اس ضعيف روستا سه در  اي(من قه

  در  محلي  جوامع  افزایي  توان  طرح  اجراي  كعه  نمود  بيعان

  قلعه  شعهرسعتان  در  نصعير  چاه و  چاهان  گاوبنان،  روسعتاهاي

  سععرمایه  پویایي روي بر  چنداني تأثير  كرمان  اسععتان  گنج

 جه.   همين به  اسعع.  داشععتهن  روسععتایيبرون  اجتماعي

  در  كه  هایيفرص. و  هاچال   شناسایي  با  كه  دارد  ضرورت

 و   ترویج  بعا  تعا  شعععود  فراهم  ايزمينعه  دارد  وجود  زمينعه  این

 و   هملاري  روح  آنان، بين  در  اعتمادسععازي و  افراد آموزش

  بعا  و  شعععود  نهعادینعه  آنعان  بين  در  گروهي  برون  مشعععاركع.

 و   منابع به  آنان  دسععترسععي و  گروهي برون رواب   افزای 

 برون   اجتماعي  سعرمایه  خود،  روسعتاي از  خارج  هايحمای.

  زنعدگي  كيفيع.  آن  دنبعال  بعه  و  یعافتعه  تحقق  نيز  گروهي

 بر   ايبازدارنده  نق  ترتي  این به  و  یابد  ارتقاء  روسععتایيان

 نماید   ایفا  اجتماعي  محرومي. و  م رودی.

  E-I شاص  و مشارکت( )اعتماد،   گروهیبرون و درون پیوندهای میزان .4 جدول

 پروژه اجرای از بعد و قبل مراحل در روستا سه هایسرگروه کل سطح در

 

 پایش  ۀمرحل پیوند  شبکه
   پیوند تعداد

 گروهی   درون

   پیوند تعداد

 گروهی  برون

 E-I شاص  ۀانداز

 پروژه اجرای از قبل

  E-I شاص  ۀانداز

 پروژه اجرای از بعد

  سه هاي سرگروه

 روستا 

 اعتماد
اجرا  از قب   113 12 

81/0 -  85/0 -  
اجرا  از  بعد   224 18 

 مشارك. 
اجرا  از قب   149 ۶ 

92/0 -  93/0 -  
اجرا  از  بعد   223 8 
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 گیری نتی ه و  بحث .4

  اجتماعي،   پایداري بر آمده  عم  به  كيداتأت به توجه با

  در  نهادي ۀتوسعع و  تمركززدایي توسععه،  بودن محور  مردم

 به  و  روسععتایي  پایدار  توسعععه  جدید يهانظریه  و  رویلردها

  عنوان به  اجتمعاعي  سعععرمایه  جایگعاه  یافتن  اهميع. آن  تبع

  تحقق  راسعتاي  در اي توسععه  يهاسعرمایه  مهمترین از  یلي

  وضععي. شعناخ.  روسعتایي،  يهاسعلونتگاه  پایدار ۀتوسعع

  روسعتایي   مناطق  در  آن توسععه و  اجتماعي  سعرمایه موجود

  شععرای  بر  مبتني اي توسعععه  الگوهاي  شععناخ.  منظور به

 ویژهعاي   ضعععرورت  از  من قعه  هر  بر  حعاكم  زمعاني  و  ملعاني

  دسعتيابي   زمينه  عوام ، از  یلي  عنوان به و اسع. برخوردار

 براي  محي  و انسان رفاه یعني  پایدار  توسعه  غایي  هدف  به

 بنابراین  [ ۶]  آورد خواهد  فراهم را  آینده و  حاضعععر نسععع 

 بهتر   چه هر مدیری.  در  اسععتفاده مورد  رویلردهاي از  یلي

  پایدار   توسععه به  دسعتيابي و  روسعتاها  جمله  از  محلي جوامع

 اس.   محور  جامعه یا  محور  اجتماع  مدیری.  رویلرد  محلي،

 و   اجتمعاعي  سعععرمعایعه  بعه  توجعه  ععدم  ميعان  این  در  [ 2]

  اجتماعي   سععرمایه  سععاختاري  خصععوصععيات  الخصععوصعلي

 اسع.    راسعتا این  در  هاچال   ترینمهم  جمله  از  روسعتا يان

  درون ۀحوز  سععه به  اجتماعي  سععرمایه  ،اخير  م العات  در

  اسعع.    شععده  تفليك   3ارتباطي و  2گروهي برون  ،1گروهي

  نق  و  گروهي برون  اجتماعي  سعععرمایه به  تحقيق  این  در

  اگر  اسعع.   شععده  پرداخته  روسععتایي  پایدار ۀتوسععع  در آن

  روسععتایي   جمعي. بين  در  گروهي برون  اجتماعي  ۀسععرمای

 و   مسعععا ع   از  بسعععيعاري  از  توانيممي  كنعد،  پيعدا  افزای 

  این  با  یابيم؛  رهایي  هستند  حاكم  روستاها  در كه  مشلالتي

  باشعد؛ نيز  منفي  صعورت به تواندمي  اجتماعي سعرمایه  حال

  اجتماعي   سععرمایه  پاتنام را  اجتماعي  سععرمایه  منفي وجه

  دایره  سعم. به  سعرمایه این  كند مي  خ اب  گروهي  درون

 بين   قرمز  خ   كشععيدن  با و  دارد  جریان  افراد  از  محدودي

  در  را  نفع  ذي  افراد  بسعععيج  توانعایي  ،هعاغریبعه  وهعا  خودي

 
 

 

 

  دنبال  به گروه برون با  خصعوم.  و گروه  درون  اهداف جه.

 [ 23]  داش. خواهد

  عنوان  بعه  توانمي  را  گروهي  درون  اجتمعاعي  سعععرمعایعه

  افزای  با  كه  كرد  قلمداد  جامعه  در  منفي سعرمایه نوع  یك 

  فراواني  مشععلالت و  مسععا    شععاهد  جامعه  سععرمایه، این

 و   دارنعد  اعتمعادهعا  خودي  بعه  فق   افراد  كعه  چرا  ؛بود  خواهعد

  در  كننعدمي  سععععي  هسعععتنعد   بعدبين  دیگران  بعه  نسعععبع.

  در  حتي  و  كنند  دوري دیگران  از  ارتباطيشععان  يهاشععبله

  باشععند،  داشععته  مشععاركتي دیگران  با  خواهندمي  كه  زماني

  باشعند  داشعتهها  خودي با  را  مشعارك. این  دهندمي  ترجي 

  گروهي برون  اجتماعي سععرمایه  در  كه  حالي  در دیگران   تا

  آنچنان  را  اعتماد و  مشعارك. شععاع  قادرند  افراد  ارتباطي، و

 [  18]  گيرد بر  در نيز راها  غریبه  حتي كه  سعازند  گسعترده

  از  آگاهانه  اسعتفاده و  شعناخ.  شعده  بيان  موارد به توجه با

  ایجاد   براي  اسعع.  فرصععتي  گروهيبرون  اجتماعي  سععرمایه

 تعأثير   كعه  پعایعدار  توسعععععه  در  مشعععاركع.  جهع.  در  ظرفيع.

  صععورت   در و  دارد  محور  اجتماع  مدیری. روند بر  بسععزایي

  تعأثير  داراي  آن،  كردن  بهينعه  و  سعععرمعایعه  این  تقویع.

 بود  خواهد  دوچندان

  سرمایه  ارزیابي  و پای   پژوه  این در  جه. همين  به

  رهبران  یععا  هععاسعععرگروه  بين  در  گروهيبرون  اجتمععاعي

  روسععتاي  سععه  در  روسععتایي  خرد  اعتباري  هايصععندو 

  گنج   قلعه  شعهرسعتان  توابع  از نصعير  چاه و  چاهان  گاوبنان،

 توان   محور  اجتماع پروژه پوشعع   تح.  كه  كرمان  اسععتان

  تحلي  و  بررسععي طریق  از  باشععند،مي  محلي جوامع  افزایي

 چون   هایيشعاخص  سعنج  و  مشعارك. و  اعتماد پيوند  دو

  اجتماعي   شععبله  تحلي  روش  از  اسععتفاده با  E-I و  تراكم

 اس.   شده  پرداخته

 از   بعد  مرحله  در   تراكم  شعاخص   ارزیابي  از   حاصع    نتایج 

 20/ 7  ميزان   بعه   شعععاخص   این   افزای    بيعانگر   پروژه   اجراي 

 پيونعد   در   درصعععد   19/ 5  ميزان  و   اعتمعاد،   پيونعد   در   درصعععد 

  ميزان  شععود مي  مالحظه   كه   طور همان   باشععد  مي   مشععارك. 

1 Bonding Social Capital  
2 Bridging Social Capital 
3 Linking Social Capital 



 1401پایيز  ،  3، شماره  75مرتع و آبخيزداري، مجله منابع طبيعي ایران، دوره  

 

 342 

  داشعته  كمي   نسعبتًا  رشعد   مذكور   پيوندهاي   در  شعاخص  این 

  افزای  نيز   گروهي برون   اجتماعي   سعرمایه  آن  تبع  به   و  اسع. 

  گردد مي   ارزیابي   ضععيف  حد  در  و  اسع.   كرده   پيدا   ناچيزي 

  در گروهي برون   رواب   نيز   E-I شععاخص  اسععاس   بر   همچنين 

 اسع.    یافته  بهبود   كمي   ميزان   به   پروژه  اجراي  از  بعد  مرحله 

 بعد  نيز   گروهي   برون   اجتماعي   سعرمایه  ميزان  ترتي   این  به 

 و  مهم   ۀ لف ؤ م  این   مقدار  اما  اسع.   شعده  تقوی.   پروژه  اجراي  از 

  افراد كه  چرا   شعععود  مي   ارزیابي  ضععععيف   همچنان   تأثيرگذار 

 و   حفظ   را   خود   گروهي درون   رواب    دارنعد   تمعایع    همچنعان 

 از   خعارج   رواب    برقراري   بعه   تمعایع    كمتر   و   نموده   تقویع. 

 نيز  بررسعي   مورد   روسعتاي   سعه  بين   در   دارند   خود   روسعتاي 

  گروهيبرون   رواب   برقراري   در   گاوبنان  روستاي  هاي سرگروه 

 تر موفق   كمي   بسعيار  حد  در   دیگر   روسعتاهاي   در   افراد  سعایر  با 

  مشعارك. و   اعتماد   ميزان  دارند    بهتري   نسعبتًا  شعرای    و  بوده 

  افراد براي   اجتماعي   هاي فرصعع.   برابري  به  منجر   افراد   باالي 

 و   انبعاشععع.  و   اجتمعاعي  سعععرمعایعه   افزای    شعععود مي   جعامععه 

  مشارك. به  منجر  كه   داش.  خواهد   دنبال  به  را  آن   گسترش 

 بهبود   در   مهمي   نق    و   شعععود مي   یلعدیگر   افراد   ارتبعاط   و 

  نتایج با   فو    نتایج   دارد    روسعتایي   مناطق  در   زندگي   كيفي. 

 دارد    م ابق.   [ 11 و  24  ، 9 ، 8]   م العات 

  ایجاد  به  منجر  محلي جوامع  در  غني  اجتماعي  سعرمایه

 بعه   افراد  تمعام  آن  در  كعه  گرددمي  منسعععجم  جعامععه  یعك 

 و   ریزيبرنعامعه  گيري،تصعععميم  در  فععال  و  اگعاهعانعه  صعععورت

 بنابراین  داشع.   خواهند حضعور  مشعاركتي  هايطرح اجراي

  هعايفرصععع. بعه  دسعععتيعابي  قعدرت  برابر  صعععورت بعه  افراد

 و   م رودیع.  و  داشععع.  خواهنعد  را  اقتصعععادي  و  اجتمعاعي

  افزای   بعدنبعال  زیعادي  حعدي  تعا  نيز  اجتمعاعي  محروميع.

 [ 1۶]  یاف. خواهد  كاه   اجتماعي  سرمایه

  و  هعاتن   كعه  نمود  اسعععتعدالل  توانمي  آن  بر  عالوه

  نهعایع.  در  و  یعافع.  خواهعد  كعاه   اجتمعاعي  تنعازععات

  گشع.   خواهند اجرا  بيشعتر  موفقي.  با ايتوسععه  هايطرح

 بعاععث   گروهيبرون  اجتمعاعي  سعععرمعایعه  تقویع.  همچنين

  آید  در  جریان به  ترسعریع  افراد  ميان  در  منابع  كه  شعودمي

  ارتبعاطعات   نتيجعۀ  در  اعضععععا  تجربيعات  و  دان   گردش  و

 نوآوري   ارتقعاء  سعععبع   اعتمعاد  بر  مبتني  پعایعدار  و  مسعععتمر

  كعه  چرا  گرددمي  كعارآفریني  آن  دنبعال  بعه  و  گروهيبين

  كن    تسعععهيع   طریق  از  گروهيبرون  اجتمعاعي  سعععرمعایعه

 بين   افزایيهم  و  مغزي  طوفعان  اطالععات،  تبعادل  و  جمعي

 نوآوري  خلق به  شعرای ي چنين  و  دارد  دنبال به را  گروهي

  اجتماعي   توانمندي  در  مهمي  نق  امر این  شعود مي  منجر

  اگر  دارد   روسعععتعایي  منعاطق  در  زنعدگي  كيفيع.  بهبود  و

  گردد،  برقرار گروه  دو بين  در گروهيبرون  بيشعتر  اتصعاالت

  داشع. خواهد  جمعي  فعالي. براي  اعتقادشعان بر  مثبتي اثر

  تسهي   را  مشاركتي  موفق  مدیری.  به  دستيابي  نتيجه در  و

  سعععرمعایعه   وجود  [28  ،15  ،14]  چون  محققعاني  نمعایعد مي

  متضعععمن  را  محلي  جعامععه  در  غني  گروهيبرون  اجتمعاعي

 اند دانسته  جامعه بر  مبتني هايطرح  موفق اجراي

  اقتصعععادهعا  شعععلوفعاترین  كعه   گفع.   توان مي   كلي  طور   بعه 

  غني  اجتماعي   سععرمایه   داراي   كه  اسعع.   جوامعي   به   متعلق 

  گروهي  برون   رواب   كه  اسعع.   روشععن   ميان  این   در   هسععتند  

  منافذ  ميان   سعازي   هماهنگ   و   ارتباط   ایجاد  در   بسعزایي  نق  

 این  به   و   نمایند مي   ایفا   اجتماعي   سعرمایه   ء ارتقا  و   سعاختاري 

  مدیری.  تحقق   و   گيري   شعل   جه.   مناسعبي   بسعتر  ترتي  

  نتایج به  توجه  با   [  ۶]   سععازد مي   فراهم   روسععتایي   مشععاركتي 

 جوامع  افزایي   توان   ۀ پروژ   تععأثير   كععه   نمود   عنوان   توان مي 

  اجتماعي  ۀ سرمای   تقوی.   و   گروهي   برون   رواب    روي   بر   محلي 

 خرد   اعتبعارات   هعاي صعععنعدو    هعاي سعععرگروه   گروهي برون 

  كمي  نسعبتًا ميزان  نصعير   چاه   و   چاهان   گاوبنان،   روسعتاهاي 

  گروهيبرون   اجتماعي   سعرمایه  ميزان   همچنان  و  اسع.  بوده 

  ارزیابي ضععيف   پروژه  اجراي  از  بعد   حتي  ها سعرگروه  بين   در 

  در  محلي   پایدار  توسععععۀ  به   دسعععتيابي   كه  آنجا  از   گردد  مي 

  اجتماعي سعععرمایۀ   داراي  جوامع   در  محور   اجتماع   هاي طرح 

 با   دارد   ضعرورت   بنابراین  اسع.،   یافتني   دسع.  سعهول.  به   غني 

  در جمعي   هملاري   و   مشارك.  روحيه  تقوی.   و   اعتمادسازي 

  رواب   افزای    و  خرد   اعتبارت   هاي صعندو    هاي سعرگروه  بين 

 این   در   غني   گروهي   برون   اجتمعاعي   سعععرمعایعه   گروهي، برون 

 توان  ۀ پروژ   اي توسعععه  اهداف  به  بتوان  تا   گردد   محقق   جامعه 

 یاف.   دس.   محلي  جوامع   افزایي 
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Abstract 

In the last two decades, the concept of social capital has been emphasized through its 

connection with the basic social components, including awareness, participation, trust, 

cohesion and social network, in the direction of the sustainable development of societies, 

especially local societies; therefore, to achieve sustainable local development, having 

social capital is essential. Considering the importance of this issue and relying on 

numerous problems and deficiencies at the level of villages in dry areas, this article 

analyzes the dynamics of social capital in the establishment of local sustainable 

development in the dry area of southern Kerman based on the method of social network 

analysis in two periods before and after. It has implemented the community-oriented 

project of empowering local communities in three villages of Gaubnan, Chahan and Chah 

Nasir of Qalaganj city. First, by completing the questionnaire and direct interview with 

the local stakeholders (the heads of the rural microcredit fund), the required data was 

collected. Then, outgroup social capital was investigated based on trust and participation 

links using quantitative and mathematical indicators of the macro level of the network 

(density index and E-I). The results show the increase of density index and improvement 

of out-group relations in the stage after the implementation of the project and 

strengthening the amount of out-group social capital in this stage. But the value of this 

important and influential component is still poorly evaluated. Therefore, it is necessary 

to provide a basis for building trust and strengthening the spirit of collective participation 

and cooperation among the heads of microcredit funds and increasing outgroup and 

bridge relationships, to realize rich outgroup social capital in this society, because the 

social dimension of development It is not possible to be sustainable without taking into 

account the social capital and the participation of that area. 

Keywords: Social capital, Sustainable Development, Social Network Analysis, Education,  

Empowerment, Qale Ganj City.  
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