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ABSTRACT
Social capital is a fundamental prerequisite for local sustainable development and social empowerment.
The present study is an attempt to analyze the bonding of social capital of local beneficiaries in the
Bazijan village of Mahalat County. Regarding the importance of adaptive co-management and reinforcement of social capital, the trust and participation ties of beneficiaries need to be explored. Accordingly,
these aspects were investigated through network analysis questionnaire and direct interviews with all
local beneficiaries (present as rural development micro-groups). It was found that the level of trust, participation, cohesion, and social capital elevated from a low state prior to project implementation to an
optimum level post project implementation. The speed of trust and participation transfer among actors
also increased following project implementation. This project also led to a higher unity among individuals such that social empowerment was realized desirably in this village. Thus, it can be asserted that the
implementation of this project resulted in a higher bonding of social capital, which further results in less
social seclusion, higher social welfare, and extensive collaboration of residents.

Extended Abstract

T

1. Introduction

rust has a profound link with risk. It is a
reliable solution for increasing resilience
against various risks. Increased trust is
what Emile Durkheim called "moral density," and contemporary writers discuss it
under the heading of "social capital". The notion of trust
has increasingly drawn wide attention of various disci-

plines. Trust is argued to contribute positively to emerging cooperative behavior, “adaptive organizational
forms”, conflict reduction, decreased transaction costs,
and the ability to organize. Every social relationship or
social system benefits from trusژt since it lessens disorder and facilitates goal achievement. Communication
facilitates trust and reduces symptoms related to mass
ignorance that prevents spontaneous collective action.
Bridging social capital is one of the most important
components of the social capital for sustainable local
and regional development.
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Given the importance of social capital in capacity building, strengthening the mobilization of the local communities, and for local sustainable development, this study
focused on the relationship between trust and cooperation, which are important aspects of social capital. The
four villages of Dust Abad, Bostaq, Zangooii and Se-Qaleh city in the Iranian province of South Khorasan were
included in the study. The social capital of local stakeholder networks for sustainable development in the four
areas targeted by the RFLDL project was investigated.

2. Methodology
Conducting a survey, using direct observation, and interviews with target groups helped in identifying the first
nodes of the network consisting of the head of small development committees (funds) (such as decision-makers
in each sub-group) in each area. Based on the complete
network method, a network analysis questionnaire was
developed, and questions about trust and partnership
between residents were asked. During the full network
method development, all heads of small development
committees including 63 people in four districts were
studied. It should be noted that the indicators examined
in this article are related to the large-scale network of
relations between the heads of the four regions. Network
macro-level indicators, such as density, reciprocity, transitivity, geodesic distance and the average distance of
intra-group and between group relations, were calculated using the UCINET Software.

3. Results
Creation of an integrated network is the appropriate
way to achieve sustainable development. One of the
goals of the International RFLDL Project was strengthening communication and interaction of subgroupheads, as community leaders in the four regions, in order
to strengthen social capital through social-system resilience, in the face of dangers and environmental stresses,
like desertification and climate change, expanding upon
them. In this paper, the relationship of trust and partnership as the most important dimensions of social capital
for heads of the committees is examined. This reviews
and assesses the effectiveness of the RFLDL project
from a social viewpoint. The results indicate that, prior
to the implementation of the RFDL project, indexes such
as trust, cooperation, solidarity and social capital were
weak. However, after the implementation of the RFLDL
project, these indexes increased and reached moderate
levels. Also the indexes measuring the average geodesic
distance, the speed of trust, and cooperation exchange
between the people increased after the program com-
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pared to their levels before the project implementation,
suggesting a greater unity in the study area.
The EI-index diagnosed an increasing amount of intragroup bridges, which doubled after the implementation of the projects in the four regions. In other words,
RFLDL's measures supported the formation of more
sustainable and coherent networks among the leaders,
and mutual trust and mutual cooperation increased. The
results showed that social capital and social empowerment increased to double levels, which will also support
the reduction of social exclusion.
After the implementation of the project, the outer
group social capital among the four regions has increased, which in turn asserts reduced social ignorance,
increases social welfare, and improves the participation of residents. Based on the survey methodology and
results, it can be concluded that network analysis can
measure and evaluate useful indicators in relation to social factors affecting local sustainable development and
empowerment.

4. Discussion
The formation and strengthening of community organizations achieved increased social welfare and wider
participation in decision-making. To achieve successful
social empowerment and local sustainable development
and to fight social ignorance, social capital and social
cohesion, with an emphasis on trust and cooperation,
need to be further built. Certainly, with the accumulation of social capital, the quality of life in the project
area will also increase. Stronger trusting ties between
the committees in the four regions support the sustainable rural development and will be an important step in
strengthening the spirit of cooperation between them,
which is the opposite of social exclusion and an important contribution to socio-ecological resilience.
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ارزیابی سرمايه اجتماعي شبکه ذينفعان محلي درراستاي توانمندسازي جوامع روستايي (مورد
مطالعه :روستاي بزيجان ،شهرستان محالت ،استان مرکزي)
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 -1استادیار ،گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 -2استادیار ،دفتر ترویج و مشارکتهای مردمی ،سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری ،تهران ،ایران.
 -3دانشجوي دکترا ،گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.

تاریخ دریافت 15 :اسفند 1394
تاریخ پذیرش 01 :خرداد 1395

کلیدواژهها:
سرمايه اجتماعي
درونگروهي ،تحليل
شبکه اجتماعي،
توانمندسازي جامعه
محلي ،مديريت
مشارکتي مبتنيبر
سازگاري ،روستاي
بزيجان

سرمايه اجتماعي يکي از ارکان اصلي در توسعه پايدار محلي و توانمندسازي اجتماعي محسوب ميشود .هدف از پژوهش حاضر تحليل
سرمايه اجتماعي درونگروهي ذينفعان محلي روستاي بزيجان در شهرستان محالت است .با توجه به تأکيد بر مديريت مشارکتي
مبتنيبر سازگاري و تقويت سرمايه اجتماعي ،تحليل روابط اعتماد و مشارکت در بين ذينفعان محلي امری ضروري است .بدينمنظور
با استفاده از پرسشنامههاي تحليل شبکهاي و مصاحبه مستقيم با تمامی ذينفعان محلي (در ساختار گروههاي خُ رد توسعه روستايي
که بهدنبال اجراي يک طرح توانمندسازي جامعه روستايي در روستاي بزيجان شکل گرفته است) ،پيوندهاي اعتماد و مشارکت در بين
ذينفعان محلي و گروههاي هدف بررسي شد .قبل از اجرای طرح نتایج از کمبودن ميزان اعتماد ،مشارکت ،انسجام و سرمايه اجتماعي
حکایت داشت که پس از اجراي اين طرح ميزان اين شاخصها تا حد مطلوبي افزايش يافته بود .سرعت گردش ،تبادل اعتماد و مشارکت
ش يافته و اجراي طرح اتحاد و يگانگي بين افراد را افزايش داده بود.
بين افراد بعد از اجراي طرح در مقایسه با قبل از اجراي آن ،افزاي 
همچنین توانمندسازي اجتماعي در اين روستا در حد مطلوبي حاصل شده بود .درنهايت ميتوان گفت اجراي اين طرح سرمايه اجتماعي
درونگروهي را افزايش میدهد .اين امر به نوبه خود راندهشدن اجتماعي را کاهش و رفاه اجتماعي را افزایش میدهد و بر مشارکت
گسترده ساکنان روستا اثر میگذارد.

 .1مقدمه
توسعه در مفهوم کلي خود بهمعناي ارتقای سطح مادي و
معنوي جامعه انساني و ايجاد شرايط مناسب يک زندگي سالم
براي تمامي افراد جامعه است .مقصود مطلوب توسعه ،بهبود
کيفيت زندگي همه افراد است؛ بنابراين کوشش براي دستيابي
به توسعه بايد بهگونهای باشد که منافع بیشتر مردم را دربرگيرد.
درصورتيکه بخش محدودي از جامعه از فرایند توسعه بهرهمند
شوند که این خود يک فرایند تغيير مطلوب است ،نميتوان آن را
توسعه ناميد ).(Salari Sardari, Beiranvandzadeh, Alizadeh, 2012
از ديدگاه توسعه پايدار محلي ،محل بايد بتواند با درنظرگرفتن
توان زيستمحيطي به نيازهاي اقتصادي و اجتماعي ساکنان
پاسخ دهد ) .(Dughayi, 2013توسعه پايدار روستايي فرایندي
چندبُعدي است که بايد از طريق رويکرد پايينبهباال و استفاده
پايدار و مشارکتي از منابع محلي تحقق يابد ).(Taylor, 2002

عموماً در دستيابي به توانمندسازي جوامع محلي درراستاي تحقق
توسعه پايدار محلي ،بر سرمايههاي مختلفي تأکيد میشود .ميتوان
گفت سرمايه منبعی کلي است که اجتماع ،افراد و گروههاي اجتماعي
و درنهایت کل جامعه از آن استفاده ميکنند تا هدفهاي خود را
تحقق بخشند؛ يعني ابزارهايي که فرد ،گروه ،نهاد يا جامعهاي براي
رسيدن به هدفهايش از آن استفاده ميکند ،سرمايه ناميده ميشود
).(Mousavi, 2006; Farahani, Ainali, & Abdoli, 2013
امروزه در کنار سرمايههاي اقتصادي و فرهنگي و نمادين،
سرمايه ديگري به نام سرمايه اجتماعي مطرح است که ازجمله
مؤلفههاي مهم اجتماعي و از ابعاد مهم و اساسي توسعه پايدار
محلي محسوب میشود .این سرمایه در کنار دو عامل سرمايه
مالي و انساني ،رکن سوم دستيابي به توسعه را تشکيل ميدهد
و خميرمايه اصلي توسعه است ) .(Bullen & Onyx, 1991سرمايه
اجتماعي مفهومي کالن است که ابعادي مانند اعتماد و مشارکت
را دربردارد .سرمايه اجتماعي يکي از مهمترين معيارهاي انساني
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مرتبط با ميزان تابآوري در يک سيستم اجتماعي است.
مهمترين مؤلفه سرمايه اجتماعي شبکههاي اعتماد است که در
فرایند تصديگري انطباقي آن حساسيت به اختالالت و بينظمي
بسیار است و افزايش تابآوري و ظرفيت سازگاري در سيستم
اجتماعي ب ه ميزان اعتماد در شبکه وابسته است ).(Stien, 2011
سرمايه اجتماعي از ويژگي خودزايي يا خودمولدي برخوردار
است؛ به اين معنا که با استفاده مناسب از آن زمينه براي توليد
و تقويت آن فراهم ميشود  (Tanhaei & Hazrati, 2014).همچنين
سرمايه اجتماعي موجب فراگيري اعتماد متقابل مردم به يکديگر
1
ميشود ) .(Salmani, Taghipour, Ramezanzade, & Jalili, 2008اعتماد
و مشارکت 2از ابعاد مهم و اساسي مبحث سرمايه اجتماعي است
) .(Pretty & Ward, 2001سرمايه اجتماعي بهعنوان عامل اساسي
در نيل به اهداف توسعه پايدار روستايي اهمیت دار د �(Riahi, Jam
.)shidi, Jamini, Cheraghi, 2013

 .2مروری بر ادبیات موضوع
سرمايه اجتماعي درونگروهي به پيوندهايی اجتماعي اشاره
دارد که بر تشابه و صميميت استوار است و بر پيوندهاي
خانوادگي ،همسايگي و پيوندهاي دوستي نزديک تأکيد دارد
) .(Ghaffari & Omidi, 2011اعتماد و مشارکت اجتماعي از ابعاد مهم
و اساسي در مبحث سرمايه اجتماعي بهشمار میآید (Pretty & Ward,
 )2001که در يک تعامل دوسويه و دادهوستانده به يکديگر سرمايه
اجتماعي را شکل ميدهند ).(Ghorbani et al., 2013
مشارکت معاني چندگانه دارد .این معانی عبارت است .1 :در
معناي اول داشتن شرکتي فعاالنه در گروه را ميرساند و به فعاليت
اجتماعي انجامشده نظر دارد؛  .2در معناي دوم از تعلقداشتن به
گروهي خاص و داشتن سهمي در آن خبر ميدهد .مشارکت با
توزيع مجدد قدرت سياسي و اقتصادي در مسير توسعه پيوند
دارد .مشارکت مردمي جزو حياتي راهبردهاي توسعه است که
سه عملکرد عمده دارد .1 :مشارکت اجتماعي ابتدا احساس
ارزشمندي مردم را تضمين ميکند؛  .2مشارکت بهعنوان
وسيلهای ارزشمند براي بسيج و سازماندهي و تعاليبخشيدن به
فعاليتهاي توسعه خو ِد مردم بهشمار ميرود؛  .3مشارکت بهمثابه
شبکهای است که گروهها و جوامع محلي ميتوانند از طريق آن
به عرصههاي بزرگتر تصميمگيري دسترسي پيدا کنند .بدون
مشارکت راهبردهاي توسعه غيرمردمي و بينتيجه خواهد بود
).(Shafiei, Abdolhoseini, Yari, Kargar, & Pouyafar, 2013
بُعد ديگر سرمايه اجتماعي اعتماد است که درحقیقت پيششرط
مشارکت و همکاري است و بقا و پايداري روابط بين کنشگران
به اعتماد افراد به يکديگر وابسته است .اعتماد مؤلفه مهم سرمايه
1. Trust
2. Collaboration
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اجتماعي است .پاتنام سرمايه اجتماعي را بهصورت شبکههايي از
مؤسسات خودانگيخته و انجمنهاي داوطلبانه آکنده از اعتماد
تعريف ميکند .مشارکت و اعتماد بهصورت دو متغير وابسته به
يکديگر ديده شده است؛ يعني اعتماد ناشي از زندگي معاشرتي قوي
است و درعينحال بهصورت خودانگيخته ،تقويت انجمنها را تسهيل
ميکند .نظريه سرمايه اجتماعي فرض ميکند که بهطورکلي هرچه
بيشتر با ديگران پيوند داشته باشيم ،نشانگر اعتماد بيشتر ما با آنها
و برعکس خواهد بود (.)Putnam, 2000; Ghafari, 2011
اعتماد پيوند عميقي با مخاطرات دارد .اعتماد راهحلي براي
افزايش تابآوري در مقابل مخاطرات مختلف است (Luhmann,
) .1988ازطرفديگر اعتماد آنچه را افزایش میدهد که اميل
دورکيم آن را «تراکم اخالقي» و نويسندگان معاصر آن را با عناوين
«سرمايه اجتماعي» ) (Putnam, 2000و «مردمداري خودانگيخته»
) (Fukuyama, 2001توصيف ميکنند .اعتماد گسترش ارتباطات
را تسهيل ميکند و بر نشانههاي مربوط به غفلت جمعي غالب
ميشود که مانع کنش جمعي خودانگيخته است .درمقابل
بياعتمادي سرمايه اجتماعي را دچار فرسايش میکند و انزوا
و تجزيه و شکست انجمنها و نابودي شبکههاي بينشخصي را
بهوجود میآورد .همچنين بياعتمادي مسيرهاي ارتباطات را
مسدود ميکند ،اعضاي جامعه را از يکديگر جدا میکند و غفلت
و تجاهل جمعي را افزايش ميدهد و فرصتهاي مربوط به تعاون
و همکاري را مسدود ميکند ).(Ghafari, 2005

 .3روششناسي تحقيق
معرفي منطقه مطالعهشده

روستاي بزيجان در دهستان باقرآباد در بخش مرکزي
شهرستان محالت در استان مرکزي قرار دارد .شغل اصلی مردم
اين روستا دامداري است و در کنار آن به کشاورزي نيز مشغول
هستند .منابع آب موجود در این روستا شامل دو رشته قنات با
ميزان تخليه  898700مترمکعب و هشت چشمه با تخليه ساالنه
 66000مترمکعب است که مصرف کشاورزي دارد .عالوهبراین،
هشت چاه عميق در روستا وجود دارد که عموماً از آنها برای
کارهاي کشاورزي بهرهبرداري میکنند .ميزان اراضي زراعي آبي
در سطح روستا کم است و منابع آبي آن را چشمه ،چاه و قنات
تشکيل ميدهد .از مشکالت اين بخش میتوان به هرزآب در
مسير انتقال آب و وجود مشکالت در طول قنات اشاره کرد.
معرفي طرح الگوي ايراني مشارکت و توانمندسازي جوامع
محلي با رويکرد شبکههاي اجتماعي ()S.N.C.E.I.P

این طرح در روستاي بزيجان با هدف مديريت يکپارچه و پايدار
سرزمين و توسعه پايدار روستايي اجرا شده است .در اين طرح
براي اولينبار ساختار جديد سياستگذاري با عنوان «کمیته

ارزیابی سرمايه اجتماعي شبکه ذينفعان محلي درراستاي توانمندسازي جوامع روستايي (مورد مطالعه :روستاي بزيجان ،شهرستان محالت ،استان مرکزي)

مديريت يکپارچه سرزمين» ( )L.I.M.Cدر سطح شهرستان محالت
بهوجود آمده است .در کنار اين کميته صندوق توسعه پايدار
روستايي (صندوق ُخرد اعتباري) برای بسيج منابع مالي روستا با
مشارکت اهالي راهاندازي شد .تعداد اعضاي مرد در اين صندوق
 74نفر هستند .اين طرح اجرايي بر «شبکه توانمند روستايی» و
«شبکه توليد روستايی» بزيجان تأکيد دارد که مشارکت جوامع
محلي بهمنظور تحقق اين امر ضروري است.
برای توانمندسازي اجتماعي و تقويت سرمايه اجتماعي ،تحليل
الگوي روابط بين کنشگران و بررسي ساختاري روابط در شبکهها
در سطوح مختلف ضروري است .در اين طرح براي توانمندسازي
جوامع محلي و مشارکت آنان در امر توسعه پايدار روستايي
بهمنظور سنجش ميزان پايداري روابط و تحليل سرمايه اجتماعي
درونگروهي از رويکرد تحليل شبکههاي اجتماعي ( )SNAاستفاده
شده است ).(Ghorbani, 2015a
روش تحليل شبکه اجتماعي

کمي و رياضي است که ميتوان
روش تحليل شبکهاي ابزاري ّ
ساختارهاي اجتماعياقتصادي را در بين ذينفعان محلي طراحي و
تحليل کرد .روش تحليل شبکهاي براساس معيارها و شاخصهاي
کمي میتواند روابط اجتماعي و تبادالت اقتصادي میان افراد را در
ّ
قالب يک ساختار شبکهاي ديداري کند .در سالهاي اخير کاربرد
رويکرد تحليل شبکه اجتماعي ( )SNAدر ارزيابي سرمايه اجتماعي
رونق يافته است .هدف تحليل شبکه اجتماعي مطالعه ساخت
اجتماعي است و بههمين منظور مجموعهاي از نظریه ،مفاهيم،
اصول ،شیوه و ابزار ايجاد کرده است ;(Bastani & Raeesi, 2011
.)Ebrahimi, Ghorbani, Salajegheh, & Mohseni Saravi, 2014
تحليل شبکههاي اجتماعي با شناسايي ساختارهاي اجتماعي
موجود نقش مهمي در دخالت اين ساختارها در حل مشکالت
خواهد داشت .اين روش ميتواند بهعنوان شیوهای مناسب براي
توصيف نظاممند و تحليل جنبههاي خاصي از پيچيدگيهاي
اجتماعي بهعنوان زيربناي طرحهاي مشارکتي در توسعه پايدار
بهکاررود ).(Stein, Ernstson, & Barron, 2011
روش کار

در اين تحقيق ذينفعان محلي يا گروههاي هدف مردان
روستاي بزيجان با تعداد  74نفر سرشماري شدهاند .همانگونه که
پیشازاین اشاره شد طرح الگوي ايراني مشارکت و توانمندسازي
جوامع در اين روستا اجرا شده است .يکي از اهداف اجرايي طرح،
تقويت ارتباطات و تعامالت بين شبکه مردان روستاي بزيجان
بوده است تا بتوان با کمک تقويت سرمايه اجتماعي ،تابآوري
سيستم اجتماعي را درمقابل خطرها و تنشهاي محيطي ارتقا
داد .برایناساس در مقاله حاضر سعي شده رابطه اعتماد و
مشارکت که از مهمترين ابعاد سرمايه اجتماعي بهشمار میرود،
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در بين ذينفعان محلي در مراحل مختلف قبل از اجراي طرح،
در طول اجراي طرح ،مرحله گروهبندي افراد و مرحله تشکيل
صندوق توسعه پايدار روستايي سنجیده شود .ازاینرو با ابزار
تحليل شبکهاي ميتوان اثربخشي اين طرح را از نگاه اجتماعي
تحليل کرد.
در اين تحقيق ابتدا براساس روش پيمايشي و از طريق مشاهده
مستقيم و مصاحبه با افراد آگاه ،ذينفعان محلي درراستاي توسعه
روستايي شناسايي شدند .کار ميداني اين پژوهش در حدود 90
روز بهطول انجاميده است .قبل از اجراي طرح اعتماد و مشارکت
در بين افراد و سپس در مراحل مختلف که قب ً
ال ذکر شده است،
در شبکه مردان ارزیابی شد .در مرحله گروهبندي افراد براساس
انتخاب خود در گروههاي مختلف تقسیم شدند که اسامي اين
گروهها در جدول شماره  5نشان داده شده است.
براساس روش شبکه کامل پرسشنامه تحليل شبکهاي تدوين
و پيوندهاي اعتماد بين شخصي و مشارکت پرسش شد .در روش
شبکه کامل تمامی افراد در شبکه ذينفعان محلي با تعداد 74
نفر بررسي شدند .ذکر اين نکته ضروري است که شاخصهاي
ارزیابیشده در اين مقاله به سطح کالن شبکه روابط بين ذينفعان
محلي مدنظر مربوط است .درنهايت ،دادههاي جمعآوريشده در
نسخه  6/507نرمافزار یوسینت 3تجزي هوتحليل شد.
شاخصهاي تحليل شبکهاي

شاخصهاي مدنظر در اين تحقيق در سطح کالن شبکه سنجیده
شد .اين شاخصها براساس سند برنامه عمل تحليل و ارزيابي
شبکههاي اجتماعيسياسي در توانمندسازي جوامع محلي و مديريت
جامع سرزمين انتخاب شده است ) .(Ghorbani, 2015bدرادامه هر
شاخص معرفی میشود.
تراکم

4

تراکم بهصورت نسبت تعداد کل پيوندهاي ارتباطي موجود در
بين افراد به حداکثر پيوندهاي ارتباطي ممکن در شبکه تعريف
میشود .ميزان اين شاخص بين صفر تا يک و نيز صفر تا 100
درصد متغير است ) .(Jatel, 2013هرچه تراكم شبكه بیشتر باشد،
گرهها در شبكه پيوندهاي زياد و ارتباطات نزديكي با یکديگر
دارند .تراکم زیاد در شبکه ميزان فراوان انسجام در شبکه را نشان
ميدهد؛ چراکه فراوانی تراکم ،افزايش اعتماد و تسهيل در به
اشتراکگذاشتن اطالعات و منابع و همچنين افزايش مشارکت
و همکاري بين ذينفعان را درپي خواهد داشت .ازاینرو ميزان
سرمايه اجتماعي افزايش و فعاليتهاي مشارکتي تسهيل مييابد
) .(Newig, Günther, & Pahl-Wostl, 2010اين شاخص به دو صورت
3. UCINET
4. Density
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فصلنامهپژوهشهایروستایی

محاسبه میشود :تراکم کل شبکه و تراکم درونگروهي که
نشاندهنده انسجام درونگروهي است .در پژوهش حاضر هر دو
اين دو شاخصها محاسبه شده است.
دوسويگي پيوندها

5

شاخص دوسويگي يکي از شاخصهاي مهم در تعيين ميزان
پايداري در شبکه مدنظر است .ميتوان از اين شاخص براي
مشخصکردن ميزان اعتماد و مشارکت متقابل افراد در شبکه بهره
برد ) .(Hanneman & Ridell, 2005وجود روابط و حمايتهاي عاطفي،
منافع شخصي و همچنين دريافت خدمات و منابع مختلف روابط
دوسويه را در بين کنشگران ایجاد خواهد کر د (�Plickert, Cote, & Well
 )man, 2007و ميزان سرمايه اجتماعي و بهدنبال آن پايداري شبکه را
افزايش خواهد داد ).(Suzuki, et al., 2010
 انتقاليافتگي پيوندها

6

اين شاخص از به اشتراکگذاشتن پيوندها بين سه فرد حاصل
ميشود که يکي از آنها بهعنوان پل ارتباطي بين دو فرد ديگر
است .هرچه تعداد افراد انتقالدهنده بيشتر باشد ،ميزان اين
شاخص بيشتر است و پايداري و دوام و تعادل يا توازن شبکه
را بهدنبال خواهد داشت .درواقع هرچه روابط سهگانه در بين
بهرهبرداران بيشتر باشد ،شبکه متعادلتر و متوازنتر است و
شکنندگي آن کمتر خواهد بود .این امر از استحکام و پايداري
بيشتر روابط در شبکه حکایت دارد ).(Hanneman & Ridell, 2005
ميانگين فاصله ژئودزيک (کوتاهترين فاصله ميان دو کنشگر)

7

کوتاهترين فاصله ميان دو کنشگر عبارت است از فاصله
اجتماعي دو فرد که با کمترين تعداد واسطه بين يک فرد و دیگر
افراد درونشبکه اندازهگيري ميشود .از طريق اين تحليل ميتوان
طول مسير پيوندهاي بررسيشده بين دو کنشگر را در کوتاهترين
زمان ممکن شناسايي کرد و سرعت متوسط گردش پيوندهاي
ارزیابیشده را سنجید ) .(Scott, 2000; Sepehri & Riahi, 2010اين
شاخص در مديريت بحران در منابع طبيعي بسيار کاربرد دارد
و درحقیقت هرچه سرعت گردش اعتماد و مشارکت در بين
ذينفعان بيشتر باشد ،زمان کمتري بهمنظور هماهنگکردن افراد
براي مديريت يک منبع مشخص صرف ميشود ).(Stern, 2015
هرچه ميانگين شاخص ژئودزيک کمتر باشد ،سرعت گردش و
تبادل اطالعات و درنتيجه اتحاد و يگانگي 8در بين افراد و انسجام
و سرمايه اجتماعي افزايش مييابد ).(Salari, 2014

5. Reciprocity
6. Transitivity
7. Average geodesic distance
8. Solidarity
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 .4يافتهها
تحليل ساختاری پیوندهای اعتماد و مشارکت اجتماعی در سطح
کالن شبکه مردان روستایی

شاخصهاي تراکم ،تمرکز ،اندازه و ميزان انسجام و سرمايه
اجتماعي در شبکه مردان
در سطح کالن کل مردان در روستاي مدنظر بهعنوان يک
شبکه درنظرگرفته شدهاند .نتايج بهدستآمده از پايش اجتماعي
در مراحل مختلف در جدول شماره  1آورده شده است .این نتایج
قبل از اجراي طرح در شبکه مردان روستاي بزيجان ارزيابي شده
است .براساس اين جدول اندازه شاخص تراکم در پيوند اعتماد و
مشارکت اجتماعي در بين کل مردان روستاي بزيجان بهترتيب
 38و  40درصد است که ميزان تراکم کم اعتماد و مشارکت را
نشان میدهد.
مرحله دوم پايش اجتماعي در سه روز انجام شد که نتایج آن
بهشرح زير است:
 .1در روز اول ميزان تراکم براي پيوند اعتماد و مشارکت
بهترتيب  44و  45درصد است .اين اعداد ميزان متوسط اعتماد
و مشارکت در بين مردان را نشان میدهد .درواقع شرکت در
کارگاههاي آموزشي و ارتقای دانش و شناخت افراد ،اعتماد و
مشارکت را در بين آنان افزايش داده است؛
 .2در روز دوم ميزان شاخص تراکم براي پيوندهاي اعتماد و
مشارکت بهترتيب  51و  48درصد است؛
 .3شاخص تراکم در روز سوم براي پيوندهاي اعتماد و مشارکت
بهترتیب  86و  51درصد ارزيابي شده است.
برای انجام مرحله بعدي پايش اجتماعي (مرحله گروهبندي)
بعد از آگاهيدادن و شرکت در کالسها مشارکتکنندگان به
هفت گروه کاري تقسيم شدند که ميزان شاخص تراکم در اين
مرحله براي پيوندهاي اعتماد و مشارکت  58و  52درصد است.
در آخرين مرحله از پايش اجتماعي که صندوق توسعه پايدار
روستايي تشکيل شد ،شاخص تراکم در پيوند اعتماد  55و
در پيوند مشارکت  54درصد محاسبه شده است .بهطورکلي
ميتوان گفت افزايش اعتماد و مشارکت ،تراکم ،انسجام و سرمايه
اجتماعي را در شبکه مردان و بهدنبال آن فعاليتهاي جمعي و
گروهي را در بين آنان افزايش خواهد داد و توانمندسازي محلي
را ايجاد خواهد کرد .اين امر تأثير بسيار مثبتي نیز بر فرایند
مديريت مشارکتي منابع طبيعي و شيوههاي بهرهبرداري از منابع
و درنهايت دستيابي به مديريت يکپارچه سرزمين خواهد داشت.
همچنین چشمگیربودن ميزان تراکم باعث میشود افراد
نسبت به بهرهبرداري از منابع به عرفها و هنجارهاي محلي

ارزیابی سرمايه اجتماعي شبکه ذينفعان محلي درراستاي توانمندسازي جوامع روستايي (مورد مطالعه :روستاي بزيجان ،شهرستان محالت ،استان مرکزي)

پايبند باشند و احساس مسئوليت بيشتري داشته باشند .با توجه
ص تراکم در شبکه مردان روستاي بزيجان ،کام ً
ال
به ميزان شاخ 
مشخص است که ميزان شاخص تراکم در اين روستا در بين
مردان در مراحل مختلف پايش اجتماعي ميزان متوسط و روند
افزايشي داشته است .درحقیقت برگزاري کارگاههاي آموزشي و
مشارکتي در بين مردان اعتماد و مشارکت آنان را افزایش میدهد
و درنتيجه ،پايبندي افراد به سنتها و عرفهاي محلي افزايش
میيابد و هماهنگکردن اين افراد برای انجام مديريت مشارکتي
و توانمندسازي محلي در زمان کوتاهي صورت ميگيرد.
شاخص اندازه شبکه نيز نشان ميدهد که در مرحله قبل از
اجراي طرح کمترين ميزان اعتماد و مشارکت ( 38و  40درصد)
و تعداد  3209و  3190پيوند اعتماد و مشارکت در بين افراد
وجود داشته است .ميزان اين شاخص در دو پيوند اعتماد و
مشارکت در روز اول اجراي طرح  1352و  1379پيوند ،در روز
دوم  2837و  2375پيوند و در روز سوم در طول اجراي طرح
ميزان پيوندهاي تشکيلشده  3538و  3176و بهميزان  58و 51
درصد وجود داشت .بيشترين ميزان پيوندهاي اعتماد و مشارکت
در مرحله گروهبندي وجود دارد که  3661و  3349پيوند و در
مرحله تشکيل صندوق بهترتيب  2974و  2945پيوند وجود
داشته است.
شاخص تمرکز ،شاخص ديگري است که در سطح کالن شبکه
مردان بررسي شده است .اين شاخص براساس پيوندهاي دروني
و بيروني شبکه محاسبه میشود .براساس نتايج اين شاخص در
جدول شماره  ،2ميتوان گفت که شاخص تمرکز در پيوند اعتماد
براساس پيوندهاي دروني و بيروني در شبکه مردان روستاي
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بزيجان در مرحله قبل از اجراي طرح  48و  50درصد و شاخص
تمرکز در پيوند مشارکت  31و  35درصد است .اين ميزان در
روز اول اجراي طرح در پيوند اعتماد براساس پيوندهاي دروني
 31درصد و براساس پيوندهاي بيروني  35درصد و براي پيوند
مشارکت  23و  39درصد بوده است.
براي روز دوم اجرا ،ميزان تمرکز در پيوند اعتماد براساس
پيوندهاي دروني  15درصد و براساس پيوندهاي بيروني 38
درصد و براي پيوند مشارکت  13و  32درصد است .ميزان اين
شاخص در پيوند اعتماد براساس پيوندهاي دروني و بيروني براي
روز سوم  19و  41درصد و براي پيوند مشارکت  17و  38درصد
است .در مرحله گروهبندي در پيوند اعتماد براساس پيوندهاي
دروني  15درصد و براساس پيوندهاي بيروني شبکه  43درصد
و براساس پيوند مشارکت  22و  28درصد محاسبه شده است.
در مرحله تشکيل صندوق شاخص تمرکز شبکه در پيوند اعتماد
براساس پيوندهاي دروني و بيروني  16و  41درصد و در پيوند
مشارکت براساس پيوندهاي دروني و بيروني اين ميزان  32و 45
درصد است.
نتايج ميزان تمرکز در شبکه مردان روستاي بزيجان در مراحل
مختلف پايش اجتماعي نشاندهنده اين است که دريافت و
پخش اعتماد و مشارکت بهميزان يکسان در بين مردان صورت
نميگيرد و افراد يکساني در دريافت و پخش و پراکنش اعتماد
و مشارکت دخيل نيستند .در مراحل مختلف پايش اجتماعي
تمرکز شبکه براساس پيوندهاي بيروني اعتماد و مشارکت نسبت
به پيوندهاي دروني افزايش يافته است .بنابراين شبکه اعتماد و
مشارکت براساس پيوندهاي بيروني ساختار نيمهستارهاي دارد و

جدول  .1ميزان شاخصهاي تراکم و اندازه در شبکه مردان روستاي بزيجان.
مراحل پايش اجتماعي

قبل از اجراي طرح
روز اول
در طول اجراي طرح

روز دوم
روز سوم

گروهبندي
تشکيل صندوق خُ رد توسعه

نوع پيوند

تراکم ()%

اندازه شبکه

اعتماد

38

3209

مشارکت

40

3190

اعتماد

44

1352

مشارکت

45

1379

اعتماد

51

2837

مشارکت

48

2375

اعتماد

58

3538

مشارکت

51

3176

اعتماد

56

3661

مشارکت

52

3349

اعتماد

55

2974

مشارکت

54

2945
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جدول  .2تمرکز شبکه براساس پيوندهاي دروني و بروني اعتماد و مشارکت در سطح کل شبکه مردان.
مراحل پايش اجتماعي

قبل از اجراي طرح

روز اول

در طول اجراي طرح

روز دوم

روز سوم

تشکيل گروههاي کاري

تشکيل صندوق خُ رد توسعه

نوع پيوند

تمرکز شبکه براساس
پيوندهاي بيروني ()%

تمرکز شبکه براساس پيوندهاي دروني ()%

اعتماد

50

48

مشارکت

35

31

اعتماد

55

50

مشارکت

39

23

اعتماد

38

15

مشارکت

32

13

اعتماد

41

19

مشارکت

38

17

اعتماد

43

15

مشارکت

28

22

اعتماد

41

16

مشارکت

45

32

به کنشگران مرکزي وابسته است و کنشگران مرکزي محدودی
اعتماد و مشارکت را پخش میکنند.

توانمندسازي محلي ،نياز به افزايش و تقويت اعتماد و مشارکت در
بين مردان روستاي بزيجان وجود دارد.

درباره پيوندهاي دروني در هر دو پيوند اعتماد و مشارکت،
تعداد بيشتري از کنشگران اعتماد و مشارکت را دریافت میکنند
و محدود به تعداد خاصي از کنشگران مرکزي نیست و افراد
بيشتري در دريافت اين پيوندها در شبکه دخيل هستند .ميزان
فراوان تمرکز در شبکه ،دريافت و پخش اعتماد و مشارکت را در
اختيار عدهاي از افراد مرکزي محدود خواهد کرد و افراد ديگر
نقش کمتري در اين زمينه ايفا خواهند کرد .همچنين تمرکز
بسيار اندک در شبکه همگني شبکه را افزايش و تنوع آن را کاهش
میدهد؛ درنتيجه افرا ِد با ظرفیت باال در شبکه افزايش مییابند و
قدرت دراختيار تعداد بيشتري از افراد با ويژگيهاي يکسان قرار
ميگيرد .با توجه به نتايج حاصلشده در شبکه مردان روستاي
بزيجان ميتوان گفت که باید ميزان تمرکز در پيوندهاي اعتماد و
مشارکت کاهش و سرمايه اجتماعي در جوامع محلي افزايش يابد.

ميزان دوسويگي پيوندها در شبکه مردان روستاي بزيجان

براساس سه شاخص تراکم ،تمرکز و اندازه شبکه ،ميتوان انسجام
را در شبکه مردان روستاي بزيجان تجزیهوتحليل کرد .بنابر نتايج
بهدستآمده ميزان انسجام اجتماعي در اين روستا درحدمتوسط
است .افزايش انسجام اجتماعي سرمايه اجتماعي و اتحاد در بين افراد
و فعاليتهاي جمعي را افزایش میدهد؛ درنتيجه اجراي مديريت
مشارکتي و توانمندسازي محلي با صرف هزينه و زمان کمتري انجام
میشود .برایناساس بهسبب افزايش انسجام و سرمايه اجتماعي و
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نتايج جدول شماره  3نشان ميدهد ميزان اعتماد و مشارکت
متقابل براساس ميزان دوسويگي پيوندها در بين مردان روستاي
بزيجان در پيوندهاي اعتماد و مشارکت در مرحله قبل از اجرا 32
درصد (کم) ،در روز اول اجراي طرح  35و  34درصد (کم) ،در روز
دوم اجراي طرح  41و  39درصد (کم) ،در روز سوم اجراي طرح
 43و  37درصد (کم) ،در مرحله گروهبندي  45و ( 38متوسط
روبهپايين) و در مرحله تشکيل صندوق  44و  43درصد (متوسط
روبهپايين) است .گفتنی است که شاخص دوسويگي پيوندها ميزان
نهادينهشدن پيوندهاي اعتماد و مشارکت و همچنين هنجارها و
عرفهاي محلي را در بين ذينفعان و در نتيجه پايداري شبکه نشان
ميدهد .براساس این امر هرچه اعتماد و مشارکت متقابل و پايبندي
به هنجارها و عرفهاي محلي در بين مردان بيشتر نهادينه شده
باشد ،مديريت يکپارچه سرزمين موفقتر خواهد بود.
چشمگیربودن اعتماد و مشاركت متقابل در بين افراد ،ميزان
نهادينهشدن اعتماد و مشارکت را نشان ميدهد .اين امر سرمايه
اجتماعي شبکه را افزايش میدهد و درنهايت برنامهريزي
مشاركتي در مديريت يکپارچه سرزمين را با هزينه و در زمان
كمتري همراه خواهد کرد .همچنين اين امر احترام به هنجارها

ارزیابی سرمايه اجتماعي شبکه ذينفعان محلي درراستاي توانمندسازي جوامع روستايي (مورد مطالعه :روستاي بزيجان ،شهرستان محالت ،استان مرکزي)
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جدول  .3اندازه شاخص دوسويگي پيوندها و انتقاليافتگي در سطح کل شبکه مردان روستاي بزيجان.
مراحل پايش اجتماعي

قبل از اجراي طرح

روز اول

در طول اجراي طرح

روز دوم

روز سوم

گروهبندي

تشکيل صندوق خُ رد توسعه

و عرفهاي محلي را در بين افراد نهادينه میکند و تا حد زيادي
درگیریها و شکايتهاي اجتماعي را در بين افراد کاهش خواهد
داد .برایناساس با توجه به نتايج اين شاخص ميتوان گفت که
بيشترين ميزان پيوندهاي اعتماد و مشارکت متقابل در مراحل

نوع پيوند

دوسويگي پيوندها ()%

اعتماد

32

مشارکت

32

اعتماد

35

مشارکت

34

اعتماد

41

مشارکت

39

اعتماد

43

مشارکت

37

اعتماد

45

مشارکت

38

اعتماد

44

مشارکت

43

گروهبندي و تشکيل صندوقها وجود دارد که این موضوع نشان
ميدهد بعد از تشکيل کارگاههاي آگاهيبخشي و ارتقای اعتماد و
مشارکت ،ميزان اين شاخص نيز افزايش يافته است.
بهطورکلي نتايج نشان ميدهد تقويت پيوندهاي اعتماد و

جدول  .4شاخص ميانگين فاصله ژئودزيک در پيوند اعتماد و مشارکت در شبکه مردان روستاي بزيجان.
مراحل پايش اجتماعي

قبل از اجراي طرح
روز اول
در طول اجراي طرح

روز دوم
روز سوم

گروهبندي
تشکيل صندوق خُ رد توسعه

نوع پيوند

ميانگين فاصله ژئودزيک

اعتماد

1/62

مشارکت

1/63

اعتماد

1/55

مشارکت

1/56

اعتماد

1/42

مشارکت

1/45

اعتماد

1/42

مشارکت

1/48

اعتماد

1/43

مشارکت

1/48

اعتماد

1/44

مشارکت

1/45
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مشارکت متقابل در بين مردان اين روستا و نهادينهشدن اين
پيوندها در بين افراد الزامي است تا بدين طريق بتوان به مديريتی
موفق درراستاي مديريت يکپارچه سرزمين دست يافت .درحقیقت
ميتوان بيان کرد اجراي طرح توازن در شبکه را در میان منطقه
مدنظر افزايش و شکنندگي شبکه را در مقابل بحرانهاي احتمالي
کاهش داده است.
ميانگين فاصله ژئودزيک در پيوند اعتماد و مشارکت در
شبکه مردان روستاي بزيجان
اين شاخص بهعنوان ميانگين کوتاهترين فاصله بين يک جفت
کنشگر تعريف ميشود .برای سنجش سرعت گردش و تبادل
(اعتماد و مشارکت) و پخش منابع و اطالعات در شبکه از اين
شاخص استفاده میشود .همچنين اين شاخص نشاندهنده
ميزان وحدت و يکپارچگي ميان افراد است .هرچه ميزان
ميانگين کوتاهترين مسيرها کاهش يابد ،سرعت گردش اعتماد و
مشارکت در بين ذينفعان و اتحاد و يگانگي در بين افراد افزايش
مييابد .همچنین زمان کمتري برای هماهنگکردن افراد براي
مديريت يک منبع مشخص صرف ميشود و افراد با سرعت
بيشتري به يکديگر دسترسي خواهند داشت .درنهايت اين امر
در اعتمادسازي و فعاليتهاي جمعي افراد اهميت ويژهاي دارد.
عالوهبراين شاخص ذکرشده در مديريت بحران در منابع طبيعي
نيز بسيار کاربرد دارد .به همین سبب اين شاخص در مراحل

مختلف اجراي طرح در شبکه مردان روستاي بزيجان بررسي و
نتايج آن در جدول شماره  4آورده شده است.
در مرحله قبل از اجراي طرح ميانگين کوتاهترين فاصله بين دو
کنشگر در پيوند اعتماد  1/62و در پيوند مشارکت  1/63است.
درواقع سرعت گردش مشارکت و مشارکت در شبکه مردان اين
روستا درحدمتوسط قرار دارد .بنابراين در اين مرحله اتحاد در
بين افراد درحدمتوسط و هماهنگي و دسترسي افراد به يکديگر با
صرف زمان امکانپذير است.
ميانگين فاصله ژئودزيک در پيوند اعتماد و مشارکت در شبکه
مردان روستاي بزيجان در روز اول مرحله اجراي طرح بهترتيب
 1/56و  1/55محاسبه شده است .براساس نتايج بهدستآمده
در جدول شماره  ،4ميزان گردش پيوند اعتماد و مشارکت
درحدمتوسط ارزيابي میشود .بههمين علت الزم است ميزان اين
شاخص کاهش یابد تا سرعت گردش اطالعات و منابع در بين
مردان افزايش يابد و هماهنگکردن افراد در مديريت يکپارچه
سرزمين در زمان کوتاهتري انجام شود .درنتيجه اجراي مديريت
يکپارچه سرزمين و توسعه پايدار محلي در زمان کمتر و با سرعت
بيشتري تحقق يابد.
براساس جدول شماره  4در طول اجراي طرح در روز دوم،
ميانگين کوتاهترين مسير بين دو کنشگر در پيوند اعتماد و
مشارکت بهترتيب  1/42و  1/45است .بنابر نتايج بهدستآمده

جدول  .5ميزان تراکم در زيرگروههاي شبکه مردان روستاي بزيجان.
گروه

ابوذر
ايثار
توسعه پايدار
فجر
ثامنالحجج
فضاي سبز
روستاي آباد
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مرحله تشکيل صندوق

نوع پيوند

تعداد افراد

تراکم ()%

اعتماد

14

96

مشارکت

14

93

اعتماد

10

87

مشارکت

10

76

اعتماد

10

86

مشارکت

10

75

اعتماد

9

96

مشارکت

9

82

اعتماد

14

72

مشارکت

14

97

اعتماد

10

90

مشارکت

10

97

اعتماد

7

93

مشارکت

7

90

ارزیابی سرمايه اجتماعي شبکه ذينفعان محلي درراستاي توانمندسازي جوامع روستايي (مورد مطالعه :روستاي بزيجان ،شهرستان محالت ،استان مرکزي)

ميتوان گفت سرعت گردش اعتماد و مشارکت در اين مرحله
و اتحاد در بين افراد متوسط است .این موضوع باعث ميشود
افراد با سرعت نسبتاً متوسط و در زمان تقریباً طوالني به
يکديگر دسترسي پيدا کنند و برای اجراي مديريت مشارکتي و
توانمندسازي با يکديگر هماهنگ شوند.
براساس نتايج جدول ذکرشده در طول اجراي طرح در روز
سوم ،ميانگين کوتاهترين مسير بين دو کنشگر در پيوند اعتماد و
مشارکت بهترتيب  1/42و  1/48است .در اين مرحله نيز ميزان
اين شاخص سرعت متوسط اعتماد و مشارکت را در مرحله تشکيل
صندوق نشان میدهد .همانطورکه در جدول شماره  4مالحظه
ميشود ،سرعت گردش اعتماد و مشارکت متوسط و ميانگين
فاصله ژئودزيک در پيوند اعتماد  1/44و در پيوند مشارکت 1/45
است .درواقع در مرحله تشکیل صندوق ميزان اتحاد در بين افراد
در مقایسه با قبل از اجراي طرح افزايش يافته است.
بهطورکلي نتايج مربوط به ميزان اين شاخص در دو پيوند
اعتماد و مشارکت نشان ميدهد با وجود آنکه ميزان اين شاخص
در مراحل بعد از اجراي طرح در مقایسه با قبل از اجراي طرح
کاهش يافته است ،اطالعات و منابع در شبکه مردان روستاي
بزيجان در دو پيوند اعتماد و مشارکت با سرعت متوسطي
انتشار یافته است .همچنين نتايج نشان ميدهد سرعت گردش
پيوندهاي اعتماد و مشارکت در بين مردان اين روستا متوسط و
هماهنگکردن افراد بهمنظور مديريت يکپارچه سرزمين با صرف
زمان امکانپذير است .بههمين سبب باید ميزان اين شاخص
کاهش و اتحاد در بين افراد افزایش یابد تا مديريت يکپارچه
سرزمين و توانمندسازي در زمان و با هزينه کمتري انجام شود.
بهطورکلي ميتوان گفت زمانيکه ميزان اين شاخص کاهش يابد،
افزايش تابآوري شبکه را درمقابل تنشهاي محيطي انتظار
خواهيم داشت.
ميزان شاخص تراکم در بين زيرگروههاي شبکه مردان
روستاي بزيجان
مردان در روستاي بزيجان به هفت گروه تقسيم شدهاند .این
گروهها عبارتاند از :ابوذر ،ايثار ،توسعه پايدار ،فجر ،ثامنالحجج،
فضاي سبز و روستاي آباد .در مرحله تشکيل صندوق نيز اين هفت
گروه بهعنوان گروههاي صندوق فعاليت داشتند .درادامه شاخص
تراکم در بين زيرگروههاي شبکه مردان روستاي بزيجان در مرحله
تشکيل صندوق مورد بررسي شده است (جدول شماره .)5
با توجه به جدول شماره  ،5در مرحله تشکيل صندوق ميزان
تراکم پيوندهاي اعتماد و مشارکت در بين گروه ابوذر  96و 93
درصد ،گروه ايثار  87و  76درصد ،گروه توسعه پايدار  86و 75
درصد ،گروه فجر  96و  82درصد ،گروه ثامنالحجج  72و 97
درصد ،گروه فضاي سبز  90و  97درصد و در میان مردان گروه
روستاي آباد اين ميزان  90و  93درصد است.
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همانطورکه مالحظه ميشود ،تراکم در پيوند اعتماد و
مشارکت براي تمام زيرگروهها چشمگیر و همچنين انسجام
اجتماعي و سرمايه اجتماعي در اين روستا فراوان است .در بين
گروههاي مختلف زيرگروه ابوذر در هر دو پيوند اعتماد و مشارکت
با تراکم  96و  93درصد بيشترين ميزان تراکم درونگروهي را
دارد و گروه توسعه پايدار کمترين ميزان تراکم در پيوند مشارکت
را کسب کرده است .بنابراين حفظ ميزان اعتماد و مشارکت
درونگروهي برای دستيابي به توسعه پايدار و توانمندسازي
جوامع محلي در بين گروههاي مختلف شبکه مردان اين روستا
يکي از اولويتهاست.

 .5بحث و نتيجهگيري
تحليل شبکه اجتماعي ،رويکردي نوين در برنامهريزي برای
مديريت مشارکتي و طرحهاي توسعه پايدار است و محققان با
مطالعه شبکههاي اجتماعي و تحليل مؤلفههاي آن با استفاده
پيشروي فرایندهاي
از روش تحليل شبکه میتوانند مشکالت ِ
مشارکتي را در توسعه پايدار محلي شناسايي کنند .شبکههاي
اجتماعي ،زيرساختار سرمايه اجتماعي است .با توجه به روند
جهانيشدن و تضعيف نقش دولتهاي ملي استفاده از سرمايه
اجتماعي بهعنوان راهي براي توانمندسازي جوامع محلي در
رویارویی با جهانيشدن معرفي شده است و در سطوح محلي
براي غلبه بر ازخودبيگانگي ،افزايش فقر و ضرر اجتماعي بسيار
مهم است ) .(Alston, 2002سرمايه اجتماعي را ميتوان سرمايهاي
حاصل از تعامالت اجتماعي افراد در شبکههاي مختلف اجتماعي
دانست که نتيجه آن شکلگيري سطحي از مشارکت مردمي براي
دستيابي به اهداف جمعي است ).(Kazemian & Shafia, 2014
همانگونه که اشاره شد ،هدف اين پژوهش پايش و ارزيابي
سرمايه اجتماعي درونگروهي در میان جوامع مردان روستاي
بزيجان از توابع شهرستان محالت بود .مطالعه حاضر در چندين
مرحله قبل از اجرای طرح ،در جوامع ذکرشده انجام شد که
زیرپوشش طرح الگوي ايراني مشارکت و توانمندسازي جوامع
محلي با رويکرد شبکه اجتماعي قرار داشتند .روشهای بهکاررفته
در انجام این تحقیق عبارت بود از :بررسي و تحليل دو پيوند اعتماد
و مشارکت اجتماعي ،سنجش شاخصهاي مختلف مانند تراکم،
دوسويگي پيوندها ،انتقاليافتگي و ميانگين فاصله ژئودزيک با
استفاده از روش تحليل شبکه اجتماعي.
با توجه به نتايج بهدستآمده در مرحله قبل از اجراي طرح،
ميزان انسجام و سرمايه اجتماعي در شبکه مردان روستاي
بزيجان درحدکم ارزيابي شده است .همچنين ميزان اتحاد در بين
مردان در اين روستا کم تا متوسط است؛ بههمين سبب سرعت
گردش پيوندهاي اعتماد و مشارکت در بين آنان روبهپايين است
و هماهنگکردن آنها با صرف زمان امکانپذير خواهد بود.
ميزان نهادينهشدن پيوندهاي اعتماد و مشارکت در بين مردان و
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پايبندي به عرفها و سنتهاي محلي نيز در مرحله قبل از اجراي
طرح بسيارکم بوده است که از بیاعتمادی و مشارکتنکردن
متقابل در بين افراد حکایت دارد.
در مراحل بعدي طرح ميزان اعتماد و مشارکت بين مردان
افزايش و شاخصهاي بررسيشده بهبود يافته است .همچنين در
مراحل بعدي پايش انسجام و سرمايه اجتماعي شبکه نيز افزايش
داشته است .بهطوريکه شاخص تراکم و دوسويگي پيوندها
در مرحله تشکيل صندوق به ميزان  15درصد افزايش داشته
است و ميانگين فاصله ژئودزيک  0/15کاهش يافته است که
سرعت گردش پيوندها را نشان ميدهد .بنابراين انسجام و سرمايه
اجتماعي شبکه در مرحله صندوق بيشتر است و افراد اعتماد و
مشارکت متقابل بيشتري دارند؛ ازاینرو اعتماد در بين آنان نيز
افزایش و درنتيجه سرعت هماهنگي مردان برای برنامهريزي و
مديريت يکپارچه سرزمين در اين روستا و بحث توانمندسازي
کاهش يافته است.
همانطورکه گفته شد ميزان سرمايه اجتماعي فراوان همکاري
و مشارکت بيشتر ذينفعان را درراستاي توانمندسازي اجتماعي
ایجاد خواهد کرد و اين فرايند در زمان و با هزينه کمتري
اجراشدنی خواهد بود .بهعالوه سرمايه اجتماعي چشمگیر
تابآوري افراد و ظرفيت سازگاري آنان را دربرابر تغييرات و
شرايط بحراني افزايش میدهد .تابآوري در سيستمهاي
اجتماعي ،ظرفيت انسان براي پيشبيني و برنامهريزي برای
مقابله با بحرانها و تغييرات در آينده و ظرفيت سازگاري
سيستمهاي اجتماعي ،تحمل شرايط مختلف بدون اختالل در
روند آن محسوب میشود (Mousavi, 2006; Riahi, Jamshidi,
.)Jamini, & Cheraghi, 2013
در اين راستا نیاز به تقويت پيوندهاي اعتماد و مشارکت در
میان بهرهبرداران تمام گروهها وجود دارد تا با تقويت سرمايه
اجتماعي بتوان به مديريتی موفق درراستاي تصديگري دست
يافت .درحقیقت وجود سرمايه اجتماعي چشمگیر در بين
بهرهبرداران راه را براي اجراي مديريت مشارکتي و تصديگري
موفق هموار ميکند که نتايج محققان مختلف مؤيد اين مطلب
است ).(Pretty & ward, 2001; Cárcamo & Flühmann, 2014
همچنين با توجه به اهميت زمان و سرعت هماهنگکردن
بهرهبرداران در بحث مديريت مشارکتي ،نتايج ميانگين فاصله
ژئودزيک نشان داد که تقويت پيوند اعتماد و مشارکت برای
افزايش سرعت گردش اين دو پيوند در بين افراد و بهدنبالآن،
کاهش زمان هماهنگي و اتحاد در میان بهرهبرداران درراستاي
مديريت مشارکتي الزامي است (;Hanneman & Ridell, 2005
 .)Rezaie, 2013; Ghorbani, 2015a, Ghorbani, 2015cبرایناساس
برای اجراي طرحهاي مشارکتي درراستاي مديريت روستايي
اجتماعمحور با حضور فعال جوامع محلي ،نياز به شناخت
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ش ِرو وجود دارد.
چالشها و فرصتهاي پي 
ازجمله عوامل مؤثر در توسعه پايدار روستايي ميتوان به سرمايه
اجتماعي در بُعد درونگروهي اشاره کرد که استعدادي نهفته در
شبکههاي اجتماعي است و زمينه برقراري مشارکت و کاهش
هزينههاي عمومي را فراهم ميکند .شناخت و استفاده آگاهانه از
سرمايه اجتماعي درونگروهي فرصتي براي ايجاد ظرفيت برای
مشارکت در توسعه پايدار است ).(Shafia, 2010
بهطورکلي دستيابي به موفقيت در توسعه پايدار روستايي ،نيازمند
تقويت سرمايه اجتماعي از طريق تقويت اعتماد و مشارکت اجتماعي
و بهدنبالآن ،افزايش انسجام اجتماعي است .تشکيل صندوق ُخرد
توسعه روستايي ازجمله راهکارهاي افزايش تقويت اعتماد و مشارکت
در میان افراد و ارتقای سرمايه اجتماعي بهشمار میرود ،بهطوريکه
سرمايه اجتماعي در قالب تشکلهاي محلي بتواند فقر را کاهش و رفاه
جامعه را افزايش دهد ) .(Shirvanian & Najafi, 2011سرمايه اجتماعي
غني در جوامع محلي جامعهای منسجم را بهوجود میآورد
که در آن تمام افراد بهصورت اگاهانه و فعال در تصميمگيري،
برنامهريزي و اجراي طرحهاي مشارکتي حضور خواهند داشت
).(Bhagavatula, Elfring, Van Tilburg, Van de Bunt, 2010
بنابراين افراد بهصورت برابر قدرت دستيابي به فرصتهاي
اجتماعي و اقتصادي را خواهند داشت و دورشدگی و محروميت
اجتماعي نيز تا حدي زيادي در پی افزايش سرمايه اجتماعي
کاهش خواهد يافت ) .(Ghafari & Omidi, 2011درحقیقت
دورشدگی اجتماعي دربرابر مشارکت قرار ميگيرد؛ بهعبارتديگر
هرکسی که مشارکت اجتماعي فعال نداشته و به نوعي منزوي
باشد ،دچار دورشدگی شده است که نتيجه آن مشارکتنکردن
اجتماعي و بهدنبالآن کاهش انسجام و سرمايه اجتماعي است.
درپايان ميتوان گفت بهمنظور برنامهريزي و اجراي توسعه
روستايي اجتماعمحور که در آن ذينفعان محلي نقش اساسي را
ايفا ميکنند ،ضرورت است که ابتدا شبکههاي مختلف اجتماعي
و الگوي روابط در بين آنها مطالعه و بعد از کشف مشکالت،
راهبردها و سياستهاي الزم تدوين شود ).(Ebrahimi et al., 2014
تحليل شبکه اجتماعي بهعنوان رويکردی علمي میتواند الگوي
روابط ساختاري شبکههاي اجتماعي را بررسي کند .با استفاده
از اين روش امکان ارزيابي و اثربخشي اجتماعي طرحهاي
اجتماعمحور در محيطهاي روستايي در طول زمان وجود دارد.
در اين راستا براي اولينبار در ايران با استفاده از روش تحليل
شبکهاي ،سرمايه اجتماعي گروههاي ُخرد توسعه روستايي در قبل و
بعد از اجراي طرح در شهرستان محالت روستاي بزيجان بررسي شد.
در پژوهش حاضر ميزان سرمايه اجتماعي درونگروهي بعد از اجراي
اين طرح افزايش چشمگيري داشته است که بر توانمندسازي جوامع
محلي تأکيد دارد و تمامی شاخصهاي سطح کالن درحدمطلوبي
افزايش يافته است ).(Ghorbani, 2014
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