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ارزیابی سرمایه اجتماعی شبکه ذینفعان در راستای توسعه پایدار محلی
 داوود حسن آبادی؛ استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار.
 احمد حاج علیزاده؛ استادیار گروه جغرافیای انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمی.
 مسعود حیدروند*؛ دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات.
چکیده
سرمایه اجتماعی یکی از ارکان اصلی در توسعه پایدار محلی و توانمندسازی اجتماعی محسوو مویگوردد دودف از پووود اا ور
ارزیابی سرمایه اجتماعی در رسیدن به توسعه پایدار محلی در شهر سه قلعه شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی میباشد کوه در
این منطقه پروژه بینالمللی توانمندسازی جوامع محلی اجرا شده است در این تحقیو میواان روابوا اعتمواد و مکوارکت در شو که
ذینفعان با استفاده از پرسکنامهدای تحلیل ش که ای بر اساس مکادده مستقیم و مصواا ه بوا کلیوه ذینفعوان و بور اسواس سونش
شاخصدای تحلیل ش کهای مانند تراکم ،دوسویگی ،انتقالیافتگی و میانگین فاصله ژئودزیک در دو مراله ق ل و بعد از اجرای پوروژه
بینالمللی توانمندسازی جوامع محلی مورد بررسی قرار گرفتهاند بر اساس نتایج میاان اعتماد ،مکارکت و سورمایه اجتمواعی پو از
اجرای پروژه افاای یافته است سرعت گردش و ت ادل اعتماد و مکارکت بین افراد بعد از اجرای طور افواای یافتوه و اجورای ایون
پروژه ،اتحاد و یگانگی بین افراد را نیا تقویت نموده است
واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،تحلیل ش که ،توسعه پایدار محلی ،شهر سه قلعه
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 .1مقدمه
توسعه در مفهوم کلی خوود بوه معنوای ارتقواح سوط
مادی و معنوی جامعه انسانی و ایشاد شرایا مناسب یوک
زندگی سوالم بورای تموامی افوراد جامعوه اسوت مقصوود
مطلو توسعه ،به ود کیفیوت زنودگی دموه افوراد اسوت
بنابراین کوش برای دستیابی به توسعه بایود بوه شوکلی
باشد که منافع اکثریت مردم را در برگیرد ،در صورتی کوه
بخ محدودی از جامعه از فرآیند توسعه کوه خوود یوک
فرآیند تغییر مطلو است بهرهمند شوند ،نمیتووان آن را
توسعه نامید [ ]34از دیدگاه توسعه پایدار محلوی ،محول
باید بتواند بوا در نرور گورفتن تووان زیسوتمحیطوی ،بوه
نیازدای اقتصادی و اجتماعی ساکنان پاسو گویود []9
توسعه پایدار روستایی فرآیندی چند بعدی است که بایود
از طری رویکرد پایین به باال و استفاده پایدار و مکارکتی
از منابع محلی تحق یابد []43
عموماً در دستیابی به توانمندسازی جواموع محلوی در
راستای تحق توسعه پایدار محلی ،تأکید بر سورمایهدوای
مختلفی است که میتوان بیان نموود سورمایه یوک من وع
کلی است که اجتماع ،افراد و گروهدای اجتماعی و نهایتواً
کل جامعه از آن استفاده میکنند توا دودفدوای خوود را
تحق بخکند [ ]24امروزه در کنار سرمایهدای اقتصادی،
فردنگی و نمادین ،سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی
مطر است که از جملوه مؤلفوهدوای مهوم اجتمواعی و از
ابعاد مهم و اساسی توسعه پایدار محلی مویباشود کوه در
کنار دو عامل سرمایه مالی و انسانی ،رکن سوم دستیوابی
به توسعه را تککیل می ددود و خمیرمایوه اصولی توسوعه
است [ ]5سرمایه اجتماعی مفهومی کونن اسوت کوه در
برگیرنده ابعادی مانند اعتماد و مکارکت میباشد سرمایه
اجتماعی از ویوگی خوودزایی یوا خوود مولودی برخووردار
است ،به این معنا که با استفاده مناسب از آن ،زمینه برای
تولید و تقویت آن فرادم میشود [ ]42دمچنین سورمایه
اجتماعی موجب فراگیری اعتماد متقابل مردم به یکودیگر
میشود [ ]18برای تقویت سرمایه اجتمواعی تنهوا منوابع
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درون گرودی 1یا محدود کوافی نیسوت و بایود بوه منوابع
بیرون از گروه یا سرمایه اجتماعی ارت اطی 2نیا توجه کرد
[ ]13بر این اساس مفهوم پیونددای "درون اجتماعی" و
"بین اجتماعی" شکل گرفت در نوشتهدای اخیر اولوی را
سوورمایه اجتموواعی درون گرودووی و دومووی را سوورمایه
اجتموواعی بووین گرودووی نامیوودهانوود [ ]41اعتموواد 3و
مکووارکت 4از ابعوواد مهووم و اساسووی در م حووم سوورمایه
اجتماعی دستند []28
اعتماد باعم ااسواس امنیوت و آرامو و تمایول بوه
مکارکت میشود میتوان گفت که اعتماد نتیشوه بوردم
کون دووای اجتموواعی موجووود در گووروهدووا ،انشمووندوا و
فعالیتدای اجتماعی است از این رو اعتمواد را مویتووان
یکی از عناصر ایاتی و مهم در امر مکوارکت تلقوی کورد
برعک بیاعتمادی سرمایه اجتمواعی را دچوار فرسوای
نموده و موجب اناوا ،تشایه ،شکست انشمندوا و نوابودی
ش کهدای بین شخصی میشود
مؤلفووه دیگوور سوورمایه اجتموواعی ،اسووتعداد مکووارکت
پذیری است مکارکت فعالیت ذدنوی ،عواطفی و رفتواری
اشخاص در شرایا گرودی است که آنوان را برمویانگیواد
برای دستیابی به ددفدوای مکوتر  ،یکودیگر را کموک
کنند و در مسئولیت امور شریک شوند مکارکت به عنوان
یکی از نتایج با ادمیت سرمایه اجتماعی مورد توجوه قورار
گرفته است
با توجه به ادمیت سرمایه اجتماعی بوه عنووان عامول
اساسی در نیل به ادداف توانمندسازی اجتماعی و توسوعه
پایوودار روسووتایی [ ]30وورورد دارد تووا میوواان سوورمایه
اجتماعی در توسعه پایدار محلی مورد بررسی قورار گیورد
لذا در این تحقی سرمایه اجتماعی درون و برون گرودوی
(پلی) در بین اعضای گروهدای خرد توسوعه در شوهر سوه
قلعه از توابع شهرستان سرایان استان خراسان جنووبی ،از
طری روش تحلیل ش که اجتماعی در دو بازه زمانی ق ول
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و بعد از اجرای یک پروژه مدیریت روستایی اجتماع محور
مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است قابل ذکر است که
این گروهدای خرد بوه دن وال اجورای پوروژه بوینالمللوی
توانمندسازی جوامع محلی شکل گرفته است

 .2روش شناسی
 .1.2منطقه مورد مطالعه
شهرسووتان سوورایان بووا وسووعت  51229/5دکتووار ،در
شمال شرقی اسوتان خراسوان جنووبی واقوع شوده اسوت

سووورایان در تقسووویماد سیاسوووی ککوووور در محووودوده
ددستاندای مصع ی ،آیسک ،سه قلعه قرار گرفته اسوت و
فاصله این منطقه تا مرکا استان  153کیلومتر مویباشود
پایلود سرایان از شمال به کووهدوای زرد ،خوورو ،ایوو و
ش نو ،از جنو به ارا ی سه قلعوه ،چواه گوای و چواه
گرم ،از شرق به کوهدای شادی مسعودی و سیاه کووه و از
غوور بووه ارا ووی دشووتی بنوود جووودریای ،منوووری و دو
اصاران محدود گردیده است منطقه مورد مطالعه در این
بررسی شهر سه قلعه از توابع شهرستان سرایان است

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
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 .2.2معرفییی پییروژه بییین المللییی توانمندسااازی
جوامع محلی در استان خراسان جنوبی
پروژه اایای ارا ی جنگلی و تخریب یافتوه بوا تأکیود
ویوه بر ارا ی اساس به فرسای بادی و خاکهوای شوور
اقدامی مکتر بین سازمان جنگلدا ،مراتع و آبخیاداری
ککور به عنوان نماینده دولوت جمهووری اسونمی ایوران،
تسهیند جهانی زیست محیطی ( )GEFو سازمان خوار و
بووار و ککوواورزی ملوول متحوود ( )FAOم ویباشوود ،کووه از
کوش دای دولت جمهووری اسونمی ایوران در توسوعه و
اجرای رویکرددای توسعه پایودار محویا زیسوت منواط
خکک و نیمه خکک ککور از طریو اجورای طور دوای
مدیریت پایدار یکپارچوه و مکوارکتی سورزمین و جنگول
امایت میکند مدد اجرای این پوروژه  5سوال (-1395
 )1390خوادد بوود کوه از مورداد مواه  1390در پوایلود
سرایان در اال اجرا است اوزه آبخیا سرایان با مسواات
 163568دکتار واقع در استان خراسان جنوبی به عنووان
یکی از پایلوددای اجرای ایون پوروژه انتخوا گردیوده و
دارای اکوسیسووتم خکووک و نیمووه خکووک و منووابع آ
محدود میباشند دستانودرکاران و ذینفعوان اصولی ایون
پروژه جوامع محلی و مردم سواکن در اووزهدوای آبخیوا
پایلود پروژه میباشند که در اجرا و برنامهریوای اقوداماد
یکپارچه مکارکتی مدیریت پایودار سورزمین و جنگول در
سط روستادا و اوزهدای آبخیا به منروور پورداختن بوه
چال دای تخریب سرزمین ،جنگلزدایی و کواد تنووع
زیستی مکارکت میکنند وجه تمایا ایون پوروژه داشوتن
اولویت ملی و تعریف شدن بر اساس نیازدای مردم محلوی
است پروژه مکانیسمی را ایشاد خوادد کرد که بور اسواس
آن مککند محلی در تدوین سیاستدوای ملوی انعکواس
خوادد داشت و بالعک ادداف سیاستدای ملی در سط
محلی به کار برده خوادد شد به بیوانی دیگور ایون پوروژه
مردم را محور اجرای برناموهدوای خوود قورار مویددود و
خدماد ااصول از اکوسیسوتم را بوه عنووان یوک مسوئله
کلیدی در به ود و وعیت معیکوت موردم مود نرور قورار
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موویددوود یکووی از اقووداماد اساسووی در ایوون پووروژه
ظرفیتسازی و نهادسازی گرودی در بین ذینفعان محلوی
در منطقه مورد نرر بوده که راه اندازی کمیتهدوای خورد
توسعه از اقداماد اساسی در راستای بسیج جامعوه محلوی
بوده است []20

 .3.2روش کار
در ایوون تحقیوو جهووت تحلیوول و ارزیووابی سوورمایه
اجتماعی ااصل از پروژه توانمندسوازی جواموع محلوی و
تحلیل روابوا فویموابین ذینفعوان در شوهر سوه قلعوه از
رویکرد تحلیول شو که اجتمواعی ( )SNAدر دو مرالوه و
بازه زمانی (شامل ق ول از اجورای پوروژه و بعود از اجورای
پروژه) در سال  1394استفاده شده است

 .1.3.2روش تحلیل شبکه
امروزه یکی از مهم ترین اباار بورای مطالعوه و تحلیول و
موودلسووازی سوواختاردای اجتموواعی و اقتصووادی در بووین
ذینفعان محلی منابع ط یعی ،روش تحلیل ش که اجتمواعی
است که در داخل ککور نیا تحقیقاد در این زمینوه انشوام
شده است روش تحلیل شو کهای ابوااری کموی و ریا وی
است که میتوان ساختاردای اجتماعی -اقتصوادی در بوین
ذینفعوان محلوی را طرااوی و تحلیول نموود روش تحلیوول
ش کهای بر اساس معیاردا و شاخصدای کموی قوادر اسوت
روابا اجتماعی و ت ادالد اقتصوادی فویموابین افوراد را در
قالب یک ساختار ش کهای دیداری نماید
در ایوون پوووود ابتوودا بوور اسوواس روش پیمایکووی و
بررسی اسناد موجود (گاارش پروژه) گرهدا یا افراد در دور
گروه و کمیته خرد توسعه شهر سه قلعه مکخص گردید و
سپ پرس نامه تحلیول شو کهای بوا تأکیود بور میواان
اعتماد و مکارکت در دو بازه زمانی ق ول و بعود از اجورای
پروژه ،از طری مکادده مستقیم و مصاا ه با دور یوک از
افراد تکمیل گردید گروهدای ددف پرس شونده در این
تحقی دو دسته اند به ع ارد دیگور یافتوهدوای تحقیو
شامل دو ش که جداگانه میباشد که در یکی از شو کهدوا
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کلیه افراد شامل  142نفور در  19گوروه خورد توسوعه در
شهر سه قلعه جهت بررسی میاان سرمایه اجتماعی درون
گرودی مورد بررسی قرار گرفتوه اسوت و در شو که دیگور
روابا اعتماد و مکارکت در بین سرگروهدای در زیرگوروه
جهت تحلیل میاان سرمایه اجتماعی برون گرودی شوامل
 19نفر مورد بررسی قورار گرفتوه اسوت یکوی از ادوداف
اجرایی پوروژه بوین المللوی توانمندسوازی جواموعمحلوی
تقویت ارت اطاد و تعامند درون گرودی و بین سرگروهدا
به عنوان رد ران محلی در شهر سه قلعه بوده تا بتووان از
طری تقویت سرمایه اجتمواعی در دو بعود درون و بورون
گرودی ،توسعه پایودار محلوی و توانمندسوازی اجتمواعی
تقویت گردد لذا در این مقالوه سوعی شوده اسوت رابطوه
اعتماد و مکارکت که از مهمترین ابعاد سورمایه اجتمواعی
میباشند ،در دو سط مختلف موورد بررسوی قورار گیورد
انتخا سرگروهدا بر اساس انتخاباد محلوی بووده کوه در
سال  1391به دن ال نهادسوازی در پوروژه توانمندسوازی
جوامعمحلی صورد گرفته است این ارزیابی در دو مراله
مختلف بوده تا اثربخکی پروژه توانمندسازی جوامعمحلوی
از نگاه سرمایه اجتماعی در شهر سه قلعه تحلیل گردد در
این تحقی از روش ش که کامل که تأکید بر نمونوهگیوری
کل از اعضای یوک شو که دارد ،اسوتفاده شوده اسوت در
نهایت دادهدای جمع آوری شده در نورم افواار UCINET
نسخه ( 6/507نرم افاار تحلیول شو که اجتمواعی) موورد
تحلیل قرار گرفت
من تعیین شواخصدوای تحلیول شو کهای در ایون
تحقیووو  ،سوووند برناموووه عمووول پوووای و ارزیوووابی
اجتماعی-سیاستی پروژهدای اجتمواع محوور ( ،)16بووده
که تأکید بر توانمندسازی جوامع محلوی و توسوعه پایودار
روستایی دارد در ادامه به معرفی در یک از شواخصدوای
انتخابی پرداخته شده است
 تراکم 1ش که :این شاخص به صوورد نسو ت تعوداددمه پیونددای موجود به دمه پیونوددای ممکون تعریوف
میشود میاان این شاخص بین صفر تا یک و نیا صفر توا
 100درصد متغیر است [ ]19این شاخص معورف میواان
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دم سووتگی شو که اسووت ( .)14 2تووراکم بوواال در شو که
میاان باالی انسشام در ش که را نکوان مویددود بنوابراین
میوواان سوورمایه اجتموواعی افوواای یافتووه و فعالیووتدووای
1
مکارکتی تسهیل مییابد []25
 دوسویگی 2پیونددا در ش که :به منرور تعیین میاانپایداری ش که روابوا و میواان متقابول بوودن پیونوددای
اعتماد و مکارکت از این شاخص استفاده میشود در چوه
میاان این شاخص بیکتر باشود نکوانددنوده بواال بوودن
میاان روابا متقابل سوازنده بوین افوراد اا ور در شو که
بوده پایداری ش که روابا را تضومین موینمایود[ ]22در
این تحقی این شاخص در سط کل ش که انودازهگیوری
شده است
 انتقووالیووافتگی 3پیونووددا در ش و که :ایوون شوواخصاز به اشترا گذاری پیونددا بوین سوه فورد کوه یکوی از
آنها به عنوان پل ارت اطی بوین دو فورد دیگور مویباشود،
ااصوول موویشووود [ ]23درچووه تعووداد افووراد انتقووال
ددنده پیونددا بیکتر باشود ،میواان ایون شواخص بواالتر
اسووت و در نتیشووه پایووداری و دوام روابووا را در بووین
کنکگران به دن ال دارد
4
 میانگین فاصله ژئودزیک  :این شاخص نکانددنودهمیاان کوتاهترین مسیر در بین دو جفت کنکگر بر اسواس
پیونددای اعتماد و مکارکت میباشد در چوه میواان ایون
شاخص بواالتر باشود سورعت گوردش و پخو اعتمواد و
5
پیونددای مکارکتی در بین افراد و میاان اتحاد و یگانگی
در جامعه بیکتر خوادد بود از طری این تحلیل میتووان
طول مسیر پیونددای مورد بررسی بوین دو کنکوگر را در
کوتاه تورین زموان ممکون شناسوایی و دمچنوین سورعت
متوسا گردش پیونددای مورد بررسوی را موورد سونش
قرار داد []40

1

Density
Reciprocity
3
Transitivity
4
Geodesic Distance
5
Solidarity
2
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 .3نتایج
 .1.3شبکه زیرگروهها یا کمیتههای خرد توسعه
 .1.1.3شاخص تراکم و میزان سیرمایه اجتمیاعی
درون گروهی در بین زیرگروههای شهر سه قلعه
افراد در شهر سه قلعه به نوزده گروه تقسیمشدهاند که
شامل گروهدای "اتحاد ،اثنی عکر ،اف برتر ،افو روشون،
امید ،امین ،ایثوار ،بهکوت ،تودبیر ،تونش ،ثوامن ،جهوان،
دامداران ،ریحان ،شمیم ،فاطمه الادرا ،کارآفرین ،گلسوتان
و گروه یکی برای دمه" میباشد شاخص توراکم در بوین
گروه دای مختلف موجود در شهر سه قلعوه در دو مرالوه
ق ل از اجورای پوروژه و بعود از اجورای آن موورد بررسوی
قرارگرفته است با توجه به نتایج جدول ( )1میتوان بیوان
نمود که بعد از اجرای پروژه توانمندسوازی جواموعمحلوی
اعتماد افوراد موجوود در گوروهدوای مختلوف بوه یکودیگر
افاای یافته و افراد مکارکت و دمکاری بواالتر و بهتوری
با یکدیگر داشتهاند در نتیشوه افواای توراکم پیونوددای
اعتماد و مکارکت در بین آندا منشر به افواای سورمایه
اجتماعی شده است اجرای پروژه تأثیر مث تی را بور رونود
افاای اعتماد و دمکواری افوراد بوا یکودیگر داشوته و در
افاای سرمایه اجتماعی افراد مؤثر بووده اسوت کوه ایون
نتیشه یکی از اولویتدای وروری و مهوم توسوعه پایودار
محلی میباشد
به طورکلی در شهر سه قلعه میانگین شاخص توراکم در
بین گروهدای مختلف برای پیوند اعتماد در مرالوه ق ول از
اجرای پروژه به میاان  63درصد و در مراله بعد از اجورای
پروژه به میاان  70درصد اندازهگیری شده است این نتیشه
نکان میددد که تراکم پیونددای اعتماد در بین افوراد بعود
از اجرای پروژه افاای یافته و سرمایه اجتماعی شو که نیوا
بعد از اجرای پروژه افاای یافته اسوت دمچنوین میوانگین
شاخص تراکم برای پیوند مکارکت در مراله ق ل از اجرای
پروژه به میاان  52درصد و بعد از اجرای پوروژه انودازه 60
درصد برآورد شده است این نتیشه نیا بیوان مویکنود کوه
اجرای پروژه توانسته فعالیتدای مکارکتی و دمکاری را در
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بین افراد افاای ددد و افراد مکارکت و دمکاری بیکوتری
با یکدیگر داشته باشند بهطورکلی میتوان بیوان نموود کوه
اجرای این پروژه منشر به افاای اعتماد و مکوارکت افوراد
در شهر سه قلعه گردیده است

 .2.1.3میزان دوسویگی و انتقالیافتگی پیوندها
در بین زیرگروههای خرد توسعه شهر سه قلعه
نتووایج جوودول  ،1میوواان دوسووویگی و انتقووالیووافتگی
پیونددا را در بین گروهدای مختلف در شهر سوه قلعوه در
مراله ق ل از اجرای پروژه و بعد از اجرای آن نکان موی-
ددد قابل ذکر است که شاخص دوسویگی پیونددا میواان
اعتماد متقابل و دمیاری در بین افراد را نکوان مویددود
دمچنین این شاخص بوا میواان پای نودی بوه دنشاردوا و
عرف دوای محلوی در بوین ذینفعوان و درنتیشوه پایوداری
ش که ارت اط نادیکی دارد که بر اساس آن در چه اعتمواد
و مکارکت متقابل بین افراد بیکتر باشد ،پای ندی آندا به
دنشاردا و عرفدای محلی نیا میباشد
بووه طووورکلی در شووهر سووه قلعووه میووانگین شوواخص
دوسویگی در بین گروهدای مختلف برای پیونود اعتمواد و
در مراله ق ل از اجرای پروژه  57درصد و در مراله بعود
از اجرا ایون میواان  67درصود انودازهگیوری شوده اسوت
دمچنین اندازه این شواخص بورای پیونود مکوارکت و در
مراله ق ل از اجرای پروژه  53درصد و برای مراله بعد از
اجرای آن  66درصد بوده اسوت بور اسواس نتوابج انودازه
شاخص دوسویگی در در دو پیوند اعتماد و مکارکت بعود
از اجرای پروژه در شهر سه قلعه نس ت به مرالوه ق ول از
اجرای آن افاای یافته است که بیان میکند بعد از اجرای
پروژه اعتماد و مکارکت متقابل بوین افوراد افواای یافتوه
است که این امر س ب افاای انودازه شواخص دوسوویگی
در در دو پیوند اعتماد و مکارکت در بین افراد شده است
درنتیشه می تووان بیوان نموود کوه بعود از اجورای پوروژه،
ش کهای پایدارتر و منسشمتر در بوین افوراد شوکلگرفتوه
است ،در واقع اجرای پروژه توانسته اعتمواد و مکوارکت را
در بین افراد نهادینه نمایود و پایوداری شو که را افواای
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ددد که درنتیشه آن سرمایه اجتماعی ش که در شهر سوه
قلعه بعد از اجرای پروژه افاای یافته است
دمچنین نتایج انودازه گیوری شواخص انتقوال یوافتگی

پیونددا نیا در بین گروهدای موجوود شوهر سوه قلعوه در
جدول  1نکان داده شده است

جدول  .1اندازه شاخص دوسویگی و انتقالیافتگی و تراکم پیوندها در سطح زیرگروههای شهر سه قلعه
مرز اکولوژیک

گروه

اتحاد
اثنی عکر
اف برتر
اف روشن
امید
امین
ایثار
بهکت
تدبیر
شهر سه قلعه

تنش
ثامن
جهان
دامداران
ریحان
شمیم
فاطمه الادرا
کارآفرین
گلستان
یکی برای
دمه

نوع پیوند

تعداد
افراد

مراله ق ل از اجرای پروژه
دوسویگی
()%

مراله بعد از اجرای پروژه

انتقالیافتگی
()%

تراکم
()/

دوسویگی
()%

انتقالیافتگی
()%

تراکم
()/

اعتماد

8

66

65

80

90

92

100

مکارکت

8

57

56

76

69

68

80

اعتماد

6

71

55

80

78

60

83

مکارکت

6

42

42

66

64

50

76

اعتماد

15

47

30

42

52

31

45

مکارکت

15

32

22

27

42

24

33

اعتماد

14

14

19

35

32

30

48

مکارکت

14

17

15

26

33

25

41

اعتماد

4

92

50

83

100

51

84

مکارکت

4

66

63

83

83

75

91

اعتماد

7

75

65

83

78

68

85

مکارکت

7

72

41

45

81

51

47

اعتماد

8

46

51

73

50

54

75

مکارکت

8

20

20

32

33

25

35

اعتماد

8

50

47

63

57

53

73

مکارکت

8

42

37

48

48

39

50

اعتماد

4

75

68

50

100

100

58

مکارکت

4

75

74

50

82

89

58

اعتماد

20

32

14

19

35

23

32

مکارکت

20

18

12

17

30

21

26

اعتماد

3

33

50

66

35

51

69

مکارکت

3

50

22

50

52

30

50

اعتماد

8

58

48

67

83

57

78

مکارکت

8

42

46

66

71

72

85

اعتماد

7

78

58

81

85

68

88

مکارکت

7

55

46

66

68

58

76

اعتماد

12

46

34

47

50

38

58

مکارکت

12

45

21

36

55

28

47

اعتماد

18

43

24

32

50

26

34

مکارکت

18

49

21

30

52

25

37

اعتماد

15

64

59

74

68

60

75

مکارکت

15

52

52

63

58

53

75

اعتماد

18

45

29

34

48

33

44

مکارکت

18

27

28

35

28

29

40

اعتماد

2

100

100

100

100

100

100

مکارکت

2

100

100

100

100

100

100

اعتماد

4

92

90

91

100

100

100

مکارکت

4

66

43

75

80

64

83

78

الزم به ذکر است که ایون شواخص روابوا سوهگانوه و
مثلثی در ش که را نکان میددود ایون شواخص در واقوع
میاان تعادل و توازن را در ش که نکان میددد و دور چوه
اندازه این شواخص در شو کهای بیکوتر باشود آن شو که
متعووادلتوور اسووت و شووکنندگی آن در مقابوول تغییووراد و
بحراندای ااتمالی به وجود آمده کمتر و میواان سورمایه
اجتماعی بیکتر خوادد بود درنتیشوه گوروه "تونش" در
مراله بعد از اجرای پروژه از کمتورین تعوادل و تووازن در
ش که برخوردار میباشد و برای افاای تعادل و تووازن در
این ش که الزم است که پیونددای اعتمواد و مکوارکت در
بین افراد این گروه تقویت گردد بر اسواس نتوایج ،انودازه
این شاخص در در دو پیوند اعتماد و مکارکت در مرالوه
بعوود از اجوورای پووروژه نس و ت بووه مرالووه ق وول از اجوورا
افاای یافته است این امر نکان میددد که بعد از اجورای
پروژه ش که ای متعادل تور و متووازن تور در بوین گوروهدوا
شکلگرفته است و اجرای پروژه تأثیر مث ت و خوبی را بور
روی تعووادل شو که و افوواای پایووداری روابووا در ش و که
گذاشته است به طورکلی میانگین شاخص انتقوال یوافتگی
در بین گروهدای مختلف در شهر سه قلعوه ،بورای پیونود
اعتماد میاان  50درصد در مراله ق ل از اجورای پوروژه و
میاان  58درصد در مراله بعد از اجرا میباشد در پیونود
مکارکت نیوا انودازه ایون شواخص میواان  40درصود در
مراله ق ل از اجرای پروژه و مقدار  48درصود در مرالوه
بعد از اجرا میباشد این نتایج نیا بیان میکند که بعود از
اجرای پروژه توانمندسازی جوامعمحلوی تعوادل ،تووازن
ش و که و سوورمایه اجتموواعی شوو که در شووهر سووه قلعووه
افاای یافته است

 .3.1.3میییانگین فاهییله ژیودزیییی در پیونیید
اعتماد و مشارکت در بین زیرگروههای شهر سه قلعه
دمانطور که ق نً ذکور شود ایون شواخص بوه عنووان
میانگین کوتاه ترین فاصله بین یک جفت کنکوگر تعریوف
می شود جهت سنش سرعت گردش و ت وادل اعتمواد و
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مکارکت در شو که از ایون شواخص اسوتفاده مویگوردد
دمچنین این شاخص نکان ددنده میاان وادد ،یگوانگی
و یکپارچگی میان افراد نیا میباشد درچه میاان میانگین
کوتاهترین مسیردا کاد یابد ،سورعت گوردش اعتمواد و
مکارکت در بین ذینفعان بیکوتر شوده ،اتحواد و یگوانگی
بین افراد افاای مییابد ،زمان کمتوری جهوت دمادنو
ساختن افراد برای مودیریت یوک من وع مکوخص صورف
میشود و افراد با سرعت بیکوتری بوه یکودیگر دسترسوی
خوادند داشت که ایون امور در نهایوت در اعتمادسوازی و
فعالیت دای جمعی افراد ادمیت ویووه ای دارد بوه دموین
جهووت ایوون شوواخص در مرااوول ق وول از اجوورای پووروژه
توانمندسازی جوامعمحلوی و بعود از اجورای پوروژه بورای
پیونددای اعتماد و مکارکت در بوین گوروهدوای مختلوف
شهر سه قلعه مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج آن در
جدول ( )2آورده شده است
در مراله ق ل از اجرای پروژه کمترین فاصله بوین دو
کنکووگر در پیونوود اعتموواد و مکووارکت بوورای گووروهدووای
"گلستان" و "یکی برای دمه" با انودازه میوانگین فاصوله
ژئودزیک  1میباشد درنتیشوه در مرالوه ق ول از اجورای
پروژه این دو زیرگروه از اتحاد و یگانگی باالتری نس ت بوه
سایر زیرگروهدا برخوردار بوده و افراد در این گوروهدوا بوا
سرعت بیکتری به یکدیگر دسترسی داشوتند در مرالوه
بعد از اجرای پروژه نیا کمتورین فاصوله بوین دو کنکوگر
برای گروهدای "اتحاد ،تدبیر ،ثامن ،گلستان و یکوی بورای
دمه" بور اسواس میوانگین فاصوله ژئودزیوک  1در پیونود
اعتماد و برای پیونود مکوارکت نیوا گوروهدوای "تودبیر و
گلستان" بر اساس میانگین فاصله ژئودزیک  1از کمتورین
فاصله بین دو کنکگر برخووردار مویباشوند درنتیشوه در
مراله بعد از اجرای پروژه ،این دو گروه از اتحاد و یگانگی
باالتری نس ت به سایر زیرگروهدا برخوردار بوده و افراد در
این گروهدا با سرعت بیکتری به یکدیگر دسترسی داشوته
و زمان کمتوری جهوت دمادنو سواختن افوراد در ایون
گروهدا برای مدیریت یک من وع مکوخص صورف شوده و
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گروه سریعتر اتفاق خوادد افتاد

درنهایت اعتمادسوازی و فعالیوتدوای جمعوی در ایون دو

جدول  .2شاخص میانگین فاصله ژئودزیک در پیوند اعتماد و مشارکت در زیرگروههای شهر سه قلعه
مرز اکولوژیک

گروه
اتحاد
اثنی عکر
اف برتر
اف روشن
امید
امین

شهر سه قلعه

ایثار
بهکت
تدبیر
تنش
ثامن
جهان
دامداران
ریحان
شمیم
فاطمه الادرا
کارآفرین
گلستان
یکی برای دمه

مراله ق ل از اجرای پروژه

مراله بعد از اجرای پروژه

تعداد افراد

میانگین فاصله ژئودزیک

میانگین فاصله ژئودزیک

اعتماد

8

1/23

1

مکارکت
اعتماد
مکارکت
اعتماد
مکارکت
اعتماد
مکارکت
اعتماد
مکارکت
اعتماد
مکارکت
اعتماد
مکارکت
اعتماد
مکارکت
اعتماد

8
6
6
15
15
14
14
4
4
7
7
8
8
8
8
4

1/16
1/20
1/40
1/71
1/75
1/80
2/04
1/16
1/16
1/16
1/43
1/28
1/81
1/42
1/82
1/22

1/10
1/16
1/23
1/66
1/71
1/55
1/72
1/14
1/08
1/14
1/36
1/26
1/76
1/26
1/64
1

مکارکت

4

1/22

1

اعتماد
مکارکت
اعتماد
مکارکت
اعتماد
مکارکت
اعتماد
مکارکت
اعتماد
مکارکت
اعتماد
مکارکت
اعتماد
مکارکت
اعتماد
مکارکت
اعتماد
مکارکت
اعتماد
مکارکت

20
20
3
3
8
8
7
7
12
12
18
18
15
15
18
18
2
2
4
4

2/44
2/55
1/2
1/28
1/22
1/24
1/19
1/47
1/52
1/71
1/69
1/72
1/25
1/37
1/69
1/90
1
1
1
1/25

2/03
1/79
1
1/25
1/21
1/14
1/11
1/26
1/43
1/59
1/65
1/72
1/24
1/34
1/54
1/73
1
1
1
1/16

نوع پیوند
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دمچنین با توجه به نتایج جدول ( ،)2بیکترین فاصله
بین دو کنکگر در مراله ق ل از اجرای طر بورای گوروه
"تنش" بور اسواس میوانگین فاصوله ژئودزیوک  2/44در
پیوند اعتماد و اندازه  2/55در پیوند مکوارکت مویباشود
درنتیشه سرعت گردش اعتماد و مکوارکت در بوین افوراد
این گروه در مراله ق ل از اجرای طر از سایر زیرگروهدا
کمتر بوده است دمچنین در مراله بعد از اجورای پوروژه
نیا بیکترین فاصله بین دو کنکگر برای گروه "تنش" بوا
اندازه میانگین فاصله ژئودزیوک  2/03در پیونود اعتمواد و
انوودازه  1/79در پیونوود مکووارکت موویباشوود درنتیشووه در
مراله بعد از اجرای طور نیوا کمتورین سورعت گوردش
اعتماد و مکارکت برای افراد موجود در این گروه میباشد
درنتیشه اتحاد و یگانگی بین ایون افوراد نسو ت بوه سوایر
گروهدا کمتر بوده و باید زمان بیکتری را جهت دمادنو
سوواختن افووراد در ایوون گووروه بوورای موودیریت یووک من ووع
مکخص صرف کرد در گروهدایی که این شاخص کمترین
میاان را دارد میتووان اسوتدالل نموود کوه بسویج منوابع
اجتماعی با سرعت باالتری قابول دسوتیابی خوادود بوود و
تحق سرمایه اجتمواعی نیوا بوه نوبوه خوود و توانمنودی
اجتماعی و توسعه پایدار محلی افاای خوادد یافت

 .2.3شبکه سرگروهها یا رهبیران محلیی در شیهر
سه قلعه
 .1.2.3شاخص تراکم و میزان سیرمایه اجتمیاعی
برون گروهی در بین سرگروههای شهر سه قلعه
جهت بررسی روابا برونگرودوی در شوهر سوه قلعوه،
روابا بین سرگروه دا در دو مراله ق ول و بعود از اجورای
پروژه مورد بررسی قرار گرفت بر اساس نتایج جودول ، 3
اندازه شاخص تراکم در پیوند اعتماد بوین سورگروهدوا در
مراله ق ل از اجرای طر به میواان  54درصود و بعود از
اجرای آن به میاان  68درصد میباشود دمچنوین انودازه
شاخص تراکم در پیوند مکارکت بین سرگروهدا در مراله
ق ل از اجورای طور  41درصود و بعود از اجورای آن 64
درصد میباشد دمانطور که نتایج نکان میددود اجورای
پروژه توانمندسازی جوامعمحلی توانسته تأثیر مث تی را بر
رونوود افوواای شوواخص تووراکم در پیونووددای اعتموواد و
مکارکت در ش که بوین سورگروهدوا و دمچنوین افواای
سرمایه اجتمواعی بورون گرودوی یوا ارت واطی ایون افوراد
بگذارد

جدول  .3شاخص تراکم در شبکه سرگروههای کمیتههای خرد توسعه شهر سه قلعه
مرز اکولوژیک

شهر سه قلعه

پیوند

درصد تراکم در مراله ق ل از
اجرای پروژه

درصد تراکم در مراله بعد از
اجرای پروژه

اعتماد

54

68

مکارکت

41

64

 .2.2.3میزان دوسویگی و انتقالیافتگی پیونیدها
در شبکه سرگروههای کمیتههای خرد توسعه
با توجه به جدول شماره  4انودازه شواخص دوسوویگی
در پیوند اعتماد در مراله ق ل از اجرای طور میواان 51
درصد و بعد از اجرای آن میاان  60درصد میباشد اندازه

این شاخص در پیوند مکارکت در مرالوه ق ول از اجورای
طوور میوواان  24درصوود و بعوود از اجوورای آن میوواان 52
درصد میباشد دمانطور که نتایج نکان مویددود انودازه
شاخص دوسویگی در پیونددای اعتماد و مکارکت بعود از
اجرای پروژه در بین سورگروه دوای سوه قلعوه نسو ت بوه
مراله ق ل از اجرای طر افواای یافتوه اسوت کوه بیوان
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میکند بعد از اجرای پوروژه توانمندسوازی جواموعمحلوی
اعتماد و مکارکت متقابل یعنی سرمایه اجتمواعی بورون-
گرودی در بین سرگروه دا افاای یافته اسوت و ایون امور
سو ب افوواای انوودازه شوواخص دوسووویگی در پیونووددای
اعتماد و مکارکت در بین افراد شوده اسوت کوه درنتیشوه
می توان بیوان نموود کوه بعود از اجورای پوروژه شو کهای
پایدارتر و منسشمتور در بوین افوراد شوکلگرفتوه اسوت و
اعتماد و مکارکت متقابل و سرمایه اجتماعی برونگرودوی
در ش که سرگروه دا افاای یافتوه کوه ایشواد یوک شو که
منسشم و دمادن  ،رادکاری مناسب جهت دسوتیابی بوه
توسعه پایدار میباشد
جوودول ( ،)4نتووایج ااصوول از انوودازهگیووری شوواخص
انتقال یوافتگی را در بوین سورگروهدوای سوه قلعوه نکوان
میددد اندازه این شاخص در پیوند اعتماد در مراله ق ل

از اجرای طر میاان  38درصد و بعد از اجرای آن میواان
 53درصد میباشد در پیوند مکارکت بین سرگروهدا نیوا
اندازه شاخص انتقالیافتگی در مراله ق ل از اجرای طور
میاان  29درصود و بعود از اجورای آن میواان  42درصود
میباشد دمان طور که نتایج نکان میددد اندازه شواخص
انتقالیافتگی در پیونددای اعتمواد و مکوارکت در مرالوه
بعوود از اجوورای پووروژه نسوو ت بووه ق وول از اجوورای آن
افاای یافته است این نتیشوه بیوان مویکنود کوه بعود از
اجوورای طوور ش و کهای متعووادلتوور و پایوودارتر در بووین
سرگروه دای شهر سه قلعوه شوکلگرفتوه اسوت و اجورای
پروژه توانسوته در ایشواد یوک شو که متعوادل و پایودار و
تقویت در چه بیکتر سورمایه اجتمواعی بورونگرودوی در
بین افراد مؤثر واقع گردد

جدول  .4شاخص دو سویگی و انتقال یافتگی پیوندها در شبکه سر گروههای کمیتههای خرد توسعه در شهر سه قلعه
مرز اکولوژیک

شهر سه قلعه

نوع پیوند

مراله ق ل از اجرای پروژه

مراله بعد از اجرای پروژه

دوسویگی()%

انتقالیافتگی ()%

دوسویگی()%

انتقالیافتگی ()%

اعتماد

51

38

60

53

مکارکت

24

29

52

42

 .3.2.3میییانگین فاهییله ژیودزیییی در پیونیید
اعتماد و مشارکت در شبکه سرگروههای کمیتههیای
خرد توسعه
نتایج ااصل از اندازه گیری این شواخص بورای شو که
سرگروه دا در پیوند اعتماد و در مراله ق ل از اجرای طر
میاان  1/45و بعد از اجورای آن میواان  1/40مویباشود
اندازه این شاخص در پیوند مکارکت و در مرالوه ق ول از
اجرای پروژه میاان  1/91و بعد از اجرای آن میواان 1/58
اندازهگیری شده است این نتایج نیا بیوانگر آن اسوت کوه
اجرای پروژه توانسوته توأثیر مث توی را در کواد فاصوله

میان کنکگران داشته باشد به این معنی که بعد از اجرای
پروژه اتحاد و دمادنگی بین سورگروهدوای خورد توسوعه
افاای یافته است و سرعت گردش مکارکت و اعتماد بین
افراد نیا بعد از اجرای پروژه نس ت به ق ل از اجرای پروژه
افاای یافته و اجرای طر توانسته تأثیر مث تی را بر روی
افاای فعالیتدای جمعی افوراد و اتحواد و یگوانگی بوین
سرگروهدا بگذارد لذا میتوان استدالل نموود کوه اجورای
پووروژه در راسووتای توانمندسووازی اجتموواعی ،سوورمایه
اجتماعی و نیل به توسعه پایدار محلی موف بوده است
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جدول  .5میانگین فاصله ژئودزیک در شبکه سرگروههای کمیته های خرد توسعه در شهر سه قلعه
مرز اکولوژیک

پیوند

میانگین فاصله ژئودزیک در مراله
ق ل از اجرای پروژه

میانگین فاصله ژئودزیک در مراله بعد از
اجرای پروژه

شهر سه قلعه

اعتماد
مکارکت

1/45
1/91

1/40
1/58

 .4بحث و نتیجهگیری
در این تحقی پای و ارزیابی سرمایه اجتماعی درون
و برونگرودی در بین کلیه اعضاح کمیتهدای خرد توسوعه
و دمچنین بین سرگروه دا یا رد ران کمیته خورد توسوعه
شهر سه قلعه از توابع شهرستان سرایان که تحت پوشو
پروژه توانمندسازی جوامعمحلی می باشد ،صوورد گرفتوه
است روش و اباار تحقی تحلیل ش که اجتماعی بوده کوه
رویکردی نوین در برنامهریای جهت مودیریت مکوارکتی و
طور دوای توسوعه پایودار اسوت و محققوین بوا مطالعوه
ش کهدای اجتمواعی و تحلیول مؤلفوهدوای اجتمواعی بوا
استفاده از روش تحلیل ش که قادرند چال دای پی روی
فرآینددای مکارکتی در توسعه پایدار محلوی را شناسوایی
نمایند
امروزه مکارکت و دمیاری افراد و میاان اعتماد میوان
آندا (دو بعد مهم سرمایه اجتمواعی) ،بوه عنووان یکوی از
شالودهدای اساسی توسعه پایدار ،بی از پی مورد توجوه
سیاست گذاران قرارگرفته است و یکی از ابااردای اساسوی
و بسیار کارآمد پیکرفت و توسعه در ککور تلقی میشوود
در رویکردی جدید ورود ذینفعان محلوی بوه عرصوه دوای
تصمیم گیری و مکارکت را در تمامی امور مربوط به خوود
روستاییان توصیه نمودهاند و معتقدند جوامع محلی بورای
رسیدن به توسعه پایدار و مطلو بایستی روایه تعواون و
دمکاری را در بین خود تقویت کنند سرمایه اجتماعی به
دلیل به ود و تسهیل فعالیت دای جمعی ،قطعاً شرط الزم
بوورای ایشوواد انسووشام اجتموواعی در جامعووه خوادوود بووود
[]8 ،16
ایشوواد توسووعه پایوودار محلووی در جوووامعی بووا سوورمایه

اجتماعی غنی به سهولت انشام میپوذیرد ،در ایون راسوتا
تقویت روابا فی ما بین ذینفعان محلی و افواای میواان
اعتماد و مکارکت میان آندا امری روری میباشود کوه
در این تحقی روابا بین ذینفعوان (شو که سورگروهدوا و
زیرگروهدا) بر اساس دو پیوند اعتماد و مکارکت اجتماعی
مورد تحلیل قرار گرفت به طوور کلوی بواال بوودن میواان
اعتماد و مکارکت در بین ذینفعان سو ب افواای میواان
سرمایه اجتماعی ش که شده و توانمندسوازی اجتمواعی و
در نتیشه توسعه پایدار محلی به صوورد مطلووبی محقو
خوادد گردید نتایج تحقیقاد مختلف نیا موید این مطلب
میباشد []8 ،1 ،29 ،35 ،16 ،17
در این پوود میاان سرمایه اجتماعی درون و برون-
گرودووی بووه عنوووان شاخصووی در راسووتای توانمندسووازی
اجتماعی و توسعه پایدار محلی ،با سنش شواخصدوایی
چون تراکم ،دوسویگی و انتقالیافتگی پیونددا و میوانگین
فاصله ژئودزیک بورای ق ول و بعود از اجورای یوک پوروژه
اجتموواع محووور ارزیووابی شووده اسووت میووانگین تووراکم در
پیونددای اعتماد و مکارکت در بین اعضای کمیتوه خورد
توسعه شهر سه قلعه در اد باال ارزیابی مویگوردد و ایون
شاخص در مراله بعد از اجرای پروژه ،نسو ت بوه ق ول از
اجوورای آن افوواای یافتووه اسووت در ایوون منطقووه گووروه
“تنش” دارای میاان توراکم خیلوی پوایین در دو پیونود
اعتماد و مکوارکت مویباشود و در سوایر گوروهدوا میواان
شاخص تراکم در اد متوسوا و بواال ارزیوابی مویگوردد
بنابراین نیاز است که در گروه "تنش" بوا اعتمادسوازی و
ایشاد زمینه مناسب برای مکارکت بیکوتر افوراد ،سورمایه
اجتماعی درون گرودی در این زیرگوروه تقویوت گوردد از
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طرف دیگر ،اجرای پروژه اجتمواع محوور در ایون منطقوه
س ب افاای سرمایه اجتمواعی بورونگرودوی بور اسواس
شاخص تراکم اعتماد و مکارکت شده است که با افواای
سرمایه اجتماعی برون گرودی ،میاان مطرودیت اجتماعی
تا اد زیادی کاد خوادد یافت نتایج تحقیقاد مختلوف
[ ]19 ، 4 ،17 ،11 ،35 ،16نتایج تحقی اا ور را تأییود
میکنند
در ارت اط با اندازه شاخص دوسویگی پیونددای اعتماد
و مکارکت میتوان بیان نمود اجرای پروژه اجتماع محوور
در شووهر سووه قلعووه توانسووته دووم سوورمایه اجتموواعی
درونگرودی و دم سرمایه اجتماعی برونگرودی را تقویت
نماید در نتیشه میاان پایداری روابوا در شو که افواای
یافته است که این امر می تواند نهادسازی پایدارتری را به
دن ال داشوته باشود بور اسواس شواخص انتقوال یوافتگی
پیونددا نیوا مویتووان ادعوا نموود اجورای توانمندسوازی
اجتماعی در سه قلعه میاان تعادل و توازن روابا را در در
گروه به صورد جداگانه و دمچنین در ش که سورگروهدوا
نیا این میاان افاای یافته است که این امر از فروپاشی و
تالال اعتماد و مکارکت در بین افراد جلوگیری مینمایود
نتایج در تحقیقاد دیگر نیا نکان از ادمیت شاخص دوای
دوسویگی و انتقال یوافتگی بور میواان سورمایه اجتمواعی
ش که است و اینکه با افاای میاان این شاخصدا اعتماد
و مکاکت در ش که نهادینوه شوده و پایوداری روابوا نیوا
افاای خوادد یافوت وجوود اعتمواد متقابول و مکوارکت
متقابل باعم می شود که ش که ای پایدار ایشاد شود که در
آن رو اعتماد ،دمکاری و تعاون و دمچنین پای نودی بوه
سنت دا و عرف دای محلی در بین افراد نهادینه گردد این
امر منشر به افاای سرمایه اجتماعی شده و برناموه ریوای
مکارکتی در توسعه پایدار روستا با داینه و زمان کمتوری
دمووراه بوووده و س و ب تقویووت فرآینووددای مکووارکتی در
برنامه ریای دای مربوطوه خوادود شود دمچنوین توا اود
زیادی تنازعاد و شکایت دوای اجتمواعی در بوین افوراد را
کاد خوادد داد []38 ،35 ،16
بعد از اجرای پروژه ،سرعت گردش و ت وادل اعتمواد و
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مکارکت در بین اعضای کمیتهدای خرد توسعه و در بوین
سرگروهدا نیا افاای یافته است ال ته سورعت گوردش و
ت ادل پیوند دمکاری در اد متوسا روبه باالست که نیواز
است با ترویج و تقویت فعالیوتدوای جمعوی فاصوله بوین
افراد کاد و سرعت جمع گرایی در ش که افاای یابود
درچه میاان ایون شواخص بوه عودد یوک نادیکتور باشود
سرعت انسشام پذیری و دموادنگی و اتحواد و یکوانگی در
بین افراد افاای یافته و بنابراین افراد در کمتورین زموان
ممکن و باالترین سرعت با یکدیگر پیوند برقرار میکنند و
به دلیل اتحاد و یگانگی زیاد در بوین آنوان ،بسویج منوابع
اجتماعی با سرعت باالتری قابل دستیابی خوادد بوود بور
این اساس میتوان استدالل نمود کوه بوا افواای سورعت
ت ادل اعتماد و مکارکت در بین افراد ،سرمایه اجتمواعی و
توانمندی اجتماعی ارتقا یافته و میاان توا آوری در برابور
تن دای محیطی نیا تقویت خوادد شد [ ]29 ،35پروژه
اجتماع محور در سه قلعه در این زمینه نیوا اثور مطلووبی
داشته منتها نیاز است تا اد ممکون فاصوله بوین افوراد از
طری اعتمادسازی و برقراری پیونددای بورونگرودوی در
ش که سرگروهدا کاد یابد با کواد فاصوله مویتووان
انترار داشت سرمایه اجتماعی بورونگرودوی نیوا در بوین
سرگروهدا با سرعت باالتر و وقت و زموان کمتوری تحقو
یابد
در نهایت میتووان اسوتدالل نموود در نتیشوه اجورای
پووروژه توانمندسووازی جوامووع محلووی  ،تقویووت سوورمایه
اجتماعی درون و برونگرودی که نقطه مقابول مطرودیوت
اجتموواعی محسووو موویشووود ،تقویووت موویگووردد زیوورا
مطرودیووت زمووانی رم موویددوود کووه فوورد فاقوود سوورمایه
اجتماعی است و در فعالیتدای کلیدی جامعوه مکوارکت
ندارد نتایج تحقی اا ر نکوان مویددود پوروژه موذکور
توانسووته تووا اوودودی سوورمایه اجتموواعی و توانمندسووازی
اجتماعی را تقویت نمایود کوه ایون نیوا خوود بور کواد
مطرودیووت اجتموواعی از طریو دسووتیابی برابوور افووراد بووه
فرصت دای اجتماعی و اقتصادی اثرگذار خوادود بوود و در
نتیشه س ب افاای اعتماد و مکوارکت و نهایتواً سورمایه
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 کوه،که استعدادی است نهفتوه در شو کهدوای اجتمواعی
زمینه برقراری مکارکت و کاد داینوه دوای عموومی را
فورادم مویکنود شوناخت و اسوتفاده آگادانوه از سوورمایه
اجتماعی درون و برونگرودی فرصتی اسوت بورای ایشواد
ظرفیت در جهت مکارکت در راستای دستیابی به توسوعه
]37[ پایدار

اجتماعی میگردد و با توجه به وجود رابطه مستقیم میان
سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار محلی میتووان اسوتدالل
نمود که دستیابی به توسعه پایدار محلوی محقو خوادود
 نیواز بوه،گردید جهت اجرای طور دوای اجتمواع محوور
شناخت چال دوا و فرصوتدوای پوی رو وجوود دارد از
جمله عوامل موؤثر در توسوعه پایودار روسوتایی مویتووان
سرمایه اجتماعی در دو بعد درون و برونگرودی را نام برد
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