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 چکيده

بسد   زرريد     و راه رهدايي از ايدب بدب   رو اسد   اي رو بده  عديدده حكمراني در عرصه هاي منابع طبيعي امروزه در جهان با مشكالت 

حكمراندي مشداركتي مندابع    زنجيدر   مفقدوده در  حلقدۀ  عنوان يد   بهاجتماعي اس  كه سرمايۀ اي از جنس خود مردم به نام  سرمايه

ذينفعدان محلدي در   شدبكۀ  در گروهدي  بدرون اجتمداعي  سرمايۀ هدف از زحقي  حاضر ارزيابي خصوصيات ساختاري باشد. مي 1طبيعي

RFLDLبيب المللي پروژ  مختلف زح  پوشش منطقۀ كه در چهار  اس منابع طبيعي راستاي حكمراني 
 يدر استان خراسان جندوب  2

اجتمداعي بدرون گروهدي در بديب ذينفعدان      سرمايۀ در راستاي سنجش خصوصيات ساختاري انجام شده اس .  و طي دو مرحله پايش

روستايي(  پيوندهاي اعتمداد و  زوسعۀ هاي خرد كميتههاي سرگروهاي )هاي زحليل شبكهبا استفاده از پرسشنامه محلي در هر منطقه 

سدرمايۀ  دس  آمده در ايب چهار منطقه  ميران اعتماد و مشارك  و به نوعي بهبر اساس نتايج  ورد بررسي قرار گرفته اس .مشارك  م

ه روستايي در هر چهار منطقه روندد افرايشدي بعدد از اجدراي پدروژ     زوسعۀ هاي خرد كميتههاي سرگروهاجتماعي برون گروهي در بيب 

اجتمداعي  سدرمايۀ  كه بدون وجود كرد زوان بيان ميدر واقع . اس سرمايه اجتماعي  ءپروژه بر ارزقانگر اثر بخشي اكه نمايداشته اس  

در بيب افراد  حكمراني منابع طبيعي به معناي واقعي زحق  نخواهد ياف  و مديري  منابع طبيعدي بدا اعمداد قددرزي يد  سدويه در       

 گيري باقي خواهد ماند.زصميم
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 مقدمه. 1

 بدر  طبيعدي  مندابع  مدديري   محدود با زوجه به اينكه 

 هدا   اسدتان  هدا و  ايالد   كشدورها   سياسي زقسيمات اساس

 گيدري شكل امر ايب نتيجۀ اس ؛  گرديده زرسيم و زعريف

. اسد   متفداوت  مندافع  با مختلف و متعدد اندركاران دس 

 از بيشدتر  استفاد  و برداري بهره سر بر اندركاران دس  ايب

 نتيجدۀ . نمايندد  مدي  رقاب  يكديگر با طبيعيمنابع خدمات

 و مندابع  ظرفي  از بيش برداري بهره اغلب وضعيتي چنيب

 .اسد   اكوسيسدتم  پويداي  فرآيندهاي شناخ  در نازواني

 الگددوي وضددعيتي چندديب ادار  بددراي دانشددمندان اخيددراً

 يدا  و 2مدديري   الگدوي  جداي  به را طبيعيمنابع 1حكمراني

 واژ  اطددال   .اندددكددرده پيشددنهاد 3دولتددي حاكميدد 

 مدديري   موضدو   كده  دارد دالل  امر ايب بر "حكمراني"

 موضدوعي  -شدود  شدامل  را چيدري  چه اينكه از نظر صرف

 در و بدوده  رسدمي  دستورات و زحكم از عاري و چندسويه

  يد  اختيدار  و دس  در زنها زأثيرگذار عوامل كه شرايطي

 بددا اندددركاران دسدد  از زيددادي زعددداد و نيسدد  بددازيگر

 هسدتند   آفدريب  نقدش  متفداوت  عاليد   و ها  نيازها زوانايي

كده در واقدع بدا عندوان حكمراندي       شدود  مدي  گرفته كار هب

و  8[ شودميشناخته  4اي منابع طبيعيشبكهمشاركتي يا 

  در سه دهۀ اخير به شدت مورد زوجه حكمرانيواژ   .]15

طبيعدي  منابعحكمراني . بوده اس  علوم اجتماعيمحققان 

پايدار اس . امدروزه  زوسعۀ پيش شرطي براي براي نيل به 

جمعي  و نيازهاي وابسته به آن وقفۀ جهان با افرايش بي 

  ولي منابعي كه در اختيار ايب جمعي  قرار اس رو به رو 

يابدد و در واقدع   نمدي گيرد بده همدان نسدب  افدرايش     مي

پاسخ به نياز ايب قشدر عظديم جمعيد     كرد زوان بيان  مي

. در اسد  زمديب  كدر   وراي زوان منابع طبيعي موجود در 

 بيعددي منددو  بددهط  مددديري  موفدد  منددابع طايددب شددراي

مشارك  بديب افدراد جامعده و    زوسعۀ مشارك  همگاني و 
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از ابرارهاي اصدلي هسدتند كده    اس  كه ايب عوامل دول  

هدا  گفتده ايب . ]25[حاميان منابع طبيعي در اختيار دارند 

دهد كه حكمراني منابع طبيعي امروزه در جهان نشان مي

اي رو به رو اس  و راه رهايي از ايب بدب  عديدهبا مشكالت 

اي از جنس خود مردم به ندام  سرمايهبس   ورود و زرري  

مفقدوده در  حلقۀ اجتماعي اس  كه به عنوان ي  سرمايۀ 

 .اس حكمراني   زنجير

در  يازيدد  عنصددر حيددعنددوان  بدده ياجتمدداعسددرمايۀ 

 يكي شود و يم يمعرفدار يعادالنه و پا ۀزوسعبه  يابيدست

دار يد   پايريمدد  بدا  ارزبدا   در ياجتماع مهم يها مؤلفه از

را  ياجتمداع سدرمايۀ  پازنام  .]21و  18  4[اس   بيسرزم

ختدده و يخددود انگمؤسسددات از  ييهدداشددبكهبدده صددورت 

كندد.  مدي ف يد آكندده از اعتمداد زعر  داوطلبانۀ  يها انجمب

زنهددا منددابع   ياجتمدداعسددرمايۀ   يددزقو يبددرا. ]23[

رون يد د به منابع بيس  و باين يكاف ا محدودي يگروه درون

. ]11[ كدرد ر زوجه ين يارزباط ياجتماعسرمايۀ ا ياز گروه 

  منددابع و يددسددبب زقو يگروهددبددرون ياجتمدداعسددرمايۀ 

كه متشدكل   يشود و اجتماعازميرگروه ياطالعات در هر ز

 ييارويد هسدتند در رو  ياجتماع يهاشبكهاز انوا  و اقسام 

قدرار دارندد     ي  بهتدر يد در موقع يبا فقر و ضعف اجتماع

رند يگميزازه بهره  يهافرص كنند و از ميدعواها را حل 

ضور حانداز  به  ياجتماع يوندهايفقدان پزأثير و برعكس 

 .]26[ها مهم اس  آن

ان شدده  يد ب ياجتمداع سرمايۀ ف يزعردر طور كه همان

و در  اسد   داريپا ياجتماع روابط ياصل اريمع اعتماد اس  

  يريمدد  شدرو   يبدرا  ياساسد  و يديد كل اريمع  يواقع 

  يريمد نديفرآ در ريدرگ كنشگران كليۀ بيب در يمشاركت

 اسد   هدا  آن بيب متقابل روابط و اعتماد زوسعۀ  يمشاركت

شدبكه را كده بده سدبب      يان اعضدا يد نگرش مثب  م ]6[

گددردد  اعتمدداد  يشدناخ  و زعامددل دو جانبدده حاصددل مدد 

 .]24[نامند  مي

مشدارك  اسد .    ياجتمداع سرمايۀ گر از ابعاد يد يكي

 يتيانجدام فعدال   يمشدترک بدرا   يزعهد يبه معنمشارك  

و  ياقدامات به صورت زوافق يريگيب اس  كه در آن پيمع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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مشارك  سنگ بناي اصدلي  . ]25[رد يگميرت آگاهانه صو

 زواندد مدي ود. مشارك  مردم رميحكمراني خوب به شمار 

به صورت مستقيم و يا از طري  نهادهداي مشدرو  واسدط    

ها و يا نمايندگان منتخبشان باشدد. ايدب   آنميان دول  و 

اجتمدداعي بددا شددرك  افددراد در محافددل  سددرمايۀ بعددد از 

هاي گروهي افدراد بده معنداي واقعدي     فعالي غيررسمي و 

گيرد و ايب امر به حكمروايي مطلوب كمد  بده   ميشكل 

 كند.سرايي مي

در حكمراني نظام  ياجتماعسرمايۀ   يزوجه به اهم با

روابدط اعتمداد و    ي  بده بررسد  يب زحقيدر اطبيعي  منابع

ب ياسد   در بد   ياجتماعسرمايۀ مشارك  كه از ابعاد مهم 

منطقدۀ  خدرد زوسدعه در چهدار     يهدا كميتده  يهاسرگروه

 يبسطا   روسدتا  ي  روستاييزنگو يمختلف شامل روستا

ان يقلعده  از زوابدع شهرسدتان سدرا    سده آباد و شهر دوس 

 RFLDLپدروژ   كه زح  پوشدش   ياستان خراسان جنوب

بدر آن   يب مقالده سدع  يباشند  پرداخته شده اس . در امي

اعتمداد   يوندهايپ ياشبكهل ي  روش زحلياز طر كه اس 

خرد زوسدعه   يهاكميته يهاشبكۀ سرگروهدر  و مشارك 

پدروژه   ياجدرا  و بعدد از مدذكور در قبدل   منطقدۀ  چهار در 

RFLDL گروهدي بدرون اجتماعي سرمايۀ   جه  سنجش  

 رد.يقرار گ ارزيابيل و يمورد زحل
 

   يروش شناس. 2 

 مورد مطالعهمنطقۀ معرفي . 1.2
ان بدا وسدع    يلوت سدرا يا پدا يد  مورد مطالعده   محدود

 ياستان خراسان جندوب  يدر شماد شرق هكتار  5/51229

ان قددرار دارد. يسددراشهرسددتان محدددود  واقددع شددده و در 

محددددود  كشدددور در  ياسددديمات سيلوت در زقسددديپدددا

  سه قلعه قرار گرفته اسد  و  س ي  آيمصعب يها دهستان

. اسد  لدومتر  يك 153ايب منطقه زدا مركدر اسدتان    فاصلۀ 

وب و يد زرد  خدورو  ا  يهدا ان از شماد به كدوه يلوت سرايپا

و چاه گرم   يگرچاهسه قلعه   يشش نو  از جنوب به اراض

اه كوه و از غدرب  يو س يمسعود يشاه يهااز شر  به كوه

و دو حصداران   ي  مندور يريبندد جدوهر   يدشدت  يبه اراض

  چهدار  يد موقع 1در شدكل   .]17[ ده اسد  يمحدود گرد

آبداد و  دوسد   يبسطا   روستا ي  روستاييزنگو يروستا

 .نشان داده شده اس  سرايانشهرستان در قلعه  سهشهر 

 

 يان استان خراسان جنوبيمورد مطالعه در شهرستان سرامنطقۀ چهار  ييايجغرافت يموقع .1 شکل
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در استان  RFLDL المللين يبپروژۀ  يمعرف. 2.2

 يخراسان جنوب
كيدد  أزافتده بدا   يب يد و زخر يجنگل ياراض ياياح  پروژ

شدور   يهدا و خاک يش باديفرساحساس به  يژه بر اراضيو

(RFLDL )ها  مرازدع و  جنگلب سازمان يمشترک ب ياقدام

 ياسدالم  يدول  جمهور  نمايندعنوان هب كشور يرداريآبخ

 ( و سدازمان GEF) يطد يس  محيز يالت جهانيران  زسهيا

 كدده از  اسدد ( FAOملددل متحددد ) يو كشدداورز بدداروخددوار

ران در زوسدعه و  يد ا ياسدالم  يدولد  جمهدور   يهاكوشش

سد  منداط    يط زيدار محد يد پا ۀزوسدع  يكردهدا يرو ياجرا

 يهدا طدر   ياجدرا   يد خشد  كشدور از طر  نيمهخش  و 

 ب و جنگددليسدرزم  يكپارچدده و مشداركت يدار يد   پايريمدد 

 سدداد  5پددروژه  بيددا يكنددد. مدددت اجددرا مددي  يددحما

در  1390كدده از مددرداد مدداه  ( خواهددد بددود1395-1390)

بدا  ان ير سدرا يد آبخحوز  ان در حاد اجرا اس . يلوت سرايپا

بده   يهكتار واقع در استان خراسان جنوب 163568مساح  

ده يد گرد پروژه انتخابب يا ياجرا يها لوتيپااز  يكيعنوان 

خشدد  و منددابع آب  نيمدده سددتم خشدد  و ياكوس يداراو 

  ب پدروژه يد ا ينفعان اصدل ياندركاران و ذ دس  .اس محدود 

لوت ير پدا يد آبخ يهدا حدوزه و مردم ساكب در  يجوامع محل

 ۀيكپارچد اقددامات   يريد ربرنامه و كه در اجرا هستند پروژه

ب و جنگددل در سددط  يدار سددرزميدد  پايريمددد يمشدداركت

ر بدده منظددور پددرداختب بدده  يددآبخ يهدداحددوزهروسددتاها و 

و كداهش زندو     يدي زدا ب  جنگليب سرزميزخر يها چالش

ب پدروژه داشدتب   يد ر اي. وجده زمدا  كنند يمشارك  م يستيز

 يمدردم محلد   يازهايف شدن بر اساس نيو زعر ي  ملياولو

جاد خواهد كرد كده بدر اسداس    يرا ا يسمياس . پروژه مكان

انعكداس   يملد  يهدا  اسد  يب سيدر زدو يآن مشكالت محل

در سدط    يمل يهاسياس خواهد داش  و بالعكس اهداف 

ب پروژه مردم يگر ايد يانيكار برده خواهد شد. به بهب يمحل

دهدد و خددمات   ميخود قرار  يهابرنامه يرا در محور اجرا

در  يديد كلمسدئلۀ    يد عندوان  بده ستم را يحاصل از اكوس

از  يكد ي. دهدد  ميش  مردم مد نظر قرار ي  معيبهبود وضع

 يو نهادسداز  يسداز  ظرفيد  ب پدروژه  يدر ا ياقدامات اساس

مدورد نظدر   منطقدۀ  در چهار  ينفعان محليب ذيدر ب يگروه

خدرد زوسدعه از اقددامات     يهدا كميتده  ياندداز راهبوده كده  

و در نتيجه افدرايش   يمحلجامعۀ ج يبس يدر راستا ياساس

 .]17[بوده اس  اجتماعي سرمايۀ 

 قيروش تحق. 3.2

پدروژ    ياجتمداع  يابيد ل و ارزيد   جه  زحليب زحقيدر ا

RFLDL كدرد  ياز رو  ينفعان محليب ذيماب يفل روابط يو زحل

بداز   در دو مرحلده و   1(SNA) ياجتمداع  يهدا  ل شبكهيزحل

 يو بعدد از اجدرا   1391شدامل قبدل از اجدرا در سداد      يزمان

از اهدداف   يكد ياسد .   شدده   اسدتفاده  1394پروژه در ساد 

ات و   ارزباطدديددزقو  RFLDL يب المللدديبددپددروژ   يددياجرا

از  ي)انتخداب  يرهبدران محلد   زعامالت سرگروه هدا بده عندوان   

هر گدروه( در چهدار منطقده بدوده زدا بتدوان از        ياعضا يسو

  حكمراندي مطلدوب مندابع    ياجتمداع سدرمايۀ    ي  زقويطر

رابطدۀ  شده اس   يب مقاله سعيلذا در ا .طبيعي محق  گردد

ب ي  در بد ياجتماعسرمايۀ ب ابعاد ياعتماد و مشارك ؛ مهم زر

رد. يد قرار گ يخرد زوسعه مورد بررس يهاكميته يهاسرگروه

 يدر دو مرحله مختلف بوده زدا اثربخشد   يابيو ارز يب بررسيا

 ل گردد.يزحل ياجتماعسرمايۀ از نگاه   RFLDLپروژ  

كميتدۀ   يهدا سدرگروه   يد ب زحقيهدف در ا يهاگروه

مدورد نظدر و شدهر سده قلعده       يخرد زوسعه در روسدتاها 

و بدا   يشد يماي  بدر اسداس روش پ  يب زحقيدر اباشند.  يم

هددف    يهاگروهم و مصاحبه با يمستقمشاهد  استفاده از 

خرد زوسعه  يهاكميته يهاسرگروهشبكه شامل  يهاهگر

ر گروه( در هدر  يدر هر ز يرندگان اصليم گيعنوان زصمبه)

ب افددراد بددر اسدداس يددمختلددف مشددخن شدددند. امنطقددۀ 

اندد. سدپس   شدهان انتخاب ييزوسط روستا يانتخابات محل

 ياشدبكه ل يد نامده زحل پرسشكامل شبكۀ بر اساس روش 

 يهدا كليدۀ سدرگروه  كامدل  شبكۀ د. در روش يب گرديزدو

نفدر در چهدار منطقده     63خرد زوسعه شدامل   يهاكميته

باشدند: ير مد يد قرار گرفتند؛ كده بده شدر  ز    يمورد بررس

 
1
 Social Network Analysis 
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 ک منطقهيخرد توسعه به تفکۀ تيکم يهاسرگروهو تعداد  يمناطق مورد بررس. 1جدول 

 تعداد سرگروه کميتۀ خرد توسعه نام منطقۀ مورد بررسي شهرستان

 سرايان

 17 آبادروستاي دوست

 13 روستاي بسطاق

 19 قلعهشهر سه

 14 روستاي زنگويي

 

مدورد   يهدا شداخن اسد  كده    يب نكته ضروريذكر ا

روابدط  شدبكۀ  ب مقاله مربو  به سط  كدالن  يدر ا يبررس

خرد زوسعه در هر روستا بده   يهاكميتهدر  هاب سرگروهيب

زواند بدا زوجده بده زمدام     ميباشند كه ميجداگانه  صورت

ب يزوان بد ميها را شاخنب يبمقايسۀ انجام شده  يشمار

 يآورجمدع  يهدا داده  يد انجدام داد. در نها لوت يچهار پدا 

 ]5و  3[  507/6نسددخه  UCINETافددرار نددرمشددده در 

 دند.يل گرديزحلوزجريه

(SNA) ل شبکهيروش تحل. 4.2
1 

كلدي و كداربرد زحليدل     طور رويكرد روابط اجتماعي به

اي در  صورت فراينده طور خاص  به شبكه در ايب رويكرد به

زحقيقات مربو  به حاكمي  و حكمراندي مندابع طبيعدي    

. ايدب رويكدرد   .]10و  7  27[ گرفته اس مورد زوجه قرار 

ويژه در حكمراني منابع طبيعي مبتني بر سدازگاري كده   هب

مفاهيمي چون زعامل  مشارك  و همكداري زعدرف   پايۀ بر 

بده سدادگي     SNA.گيدرد  شده اس  مورد استفاده قرار مي

كدار  ههدا بد   عنوان ي  روش مكمل در كندار سداير روش   به

زواندد بده    مدي  SNAشود و در ساير مدوارد نيدر    گرفته مي

محققدديب كمدد  كنددد زددا بتواننددد روابددط و سدداختارهاي  

اجتماعي را در زحليل حكمراني مندابع طبيعدي  بدا دقد      

در ايددب راسددتا  بيشددتري مددورد مطالعدده قددرار دهنددد.    

بررسي  مطداب  اهدداف   ب يمورد سنجش در ا يها شاخن

 يابيد ش و ارزيعمدل پدا  برنامدۀ  بدر اسداس سدند    مذكور و 

ب يدي كشدور زع  يعيطبمنابع يهاپروژه ياستيس -ياجتماع

زدوان بده مدوارد ذيدل اشداره      ميكه از آن جمله  ]13[ شد

 :كرد

 2تراکم شبکه. 11.4.2

هداي مهدم در روش    زراكم يا چگدالي يكدي از شداخن   

اجتمداعي اسد . ايدب شداخن بده صدورت       شبكۀ زحليل 

پيوندهاي موجود بر زعداد كل پيوندهاي  نسب  زعداد كل

شود. ميران ايب شداخن بديب   ميممكب در شبكه زعريف 

درصد متغير اسد . ميدران    100صفر زا ي  و نير صفر زا 

اجتمداعي دارد. زدراكم بداال    سدرمايۀ  مثبتي با رابطۀ زراكم 

منجر به افرايش اعتماد و زسهيل در بده اشدتراک گدذاري    

ب افرايش مشارك  و همكداري  اطالعات و منابع و همچني

اجتمداعي  سرمايۀ بيب ذينفعان خواهد شد  بنابرايب ميران 

هاي  دنباد آن انسجام اجتماعي افرايش يافته و فعالي بهو 

 .]3و 14[ يابد مشاركتي زسهيل مي

 3پيوندها دو سويگي. 2.4.2

ب يدي مهدم در زع  يهدا  از شاخن يكي يگيران دوسويم

ب يد زوان از ا يو م اس  نظردر شبكه مورد  يداريران پايم

ران اعتمداد و مشدارك    يد مكدردن  مشخن  يشاخن برا

دهندد   ب شاخن نشدان  يب ايهمچن .كردمتقابل استفاده 

ب ياعتماد و مشارك  در بد  يوندهاينه شدن پيران نهاديم

  مندافع  يعداطف  يهدا   يد افراد اس . وجود روابدط و حما 

منابع مختلف منجر اف  خدمات و يب دريو همچن يشخص

  .]5[ب كنشگران خواهد شد يه در بيجاد روابط دوسويبه ا

 
1 Social Network Analysis 
2 Density 
3
 Reciprocity 
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 1وندهايپ يافتگي انتقال. 3.4.2

  ي Bو كنشگر  Bوند با كنشگر ي  پي Aاگر كنشگر 

 يافتگيد داشته باشدد  شداخن انتقداد     Cوند با كنشگر يپ

 Cبدا   Aشدود كنشدگر    ياس  كه باعث م يفرص  و شانس

ران زعادد و زوازن شبكه يب شاخن ميا .وند برقرار كنديپ

ب يدر بد  گانده  هرچده روابدط سده    .]19[ دهدد  ينشان مد را 

زر بدوده   زر و متوازن شتر باشد شبكه متعادديبرداران ب بهره

ران يد در واقع هر چده م  .آن كمتر خواهد بود يو شكنندگ

شتر باشدد  نشدان از اسدتحكام و    يوندها بيپ يافتگيانتقاد 

 يروابط در شبكه و عدم زرلرد و شدكنندگ شتر يب يداريپا

 دارد. يدر مواقع بحران

 2يكن فاصله ژئودزيانگيم. 4.4.2

ب يب فاصدله بد  يزر ب كوزاهيانگيب شاخن به عنوان ميا

شود. جه  سدنجش سدرع     يف مي  جف  كنشگر زعري

گدردش و زبدادد )اعتمدداد و مشدارك ( و پخدش منددابع و     

ران يگردد. م يم ب شاخن استفادهياطالعات در شبكه از ا

گدردش   يسدرع  بداال  دهندد    نشدان ب شداخن  يا يباال

ب يبد  يگانگينفعان و ازحاد و يب ذياعتماد و مشارك  در ب

جه  هماهنگ سداختب   يب زمان كمتري. بنابرااس  افراد

شدود و   ي  منبع مشخن صدرف مد  ي  يريمد يافراد برا

خواهندد   يگر دسترسد يكدد يبده   يشدتر يافراد با سرع  ب

 يهدا   يد و فعال يب امر در اعتمادسازي  ايداش  و در نها

 .]16[دارد  يا ژهي  ويافراد اهم يجمع

 

 نتايج. 3

در  شدبكۀ اجتمداعي  ل يد زحلج حاصدل از  ينتدا ل يذدر 

آبداد  بسدطا     دوسد   يچهدار روسدتا   يهاشبكۀ سرگروه

ان در دو مرحلده  يقلعه از شهرستان سراسهو شهر  ييزنگو

ر يد آن و ن يو بعدد از اجدرا   RFLDLپدروژه   ياجراقبل از 

 سرمايۀ اجتمداعي   يروژه بر زقوب پيا ير اجرايزأث يابيارز

 
1
 Transitivity 

2
 Geodesic Distance 

 ان شده اس .يب مناط  بيا

اعتمااد و   يوندهايپ يساختار يل الگويتحل .1.3

توسعۀ خرد  يهاکميته يهاسرگروهن يمشارکت در ب

 چهار منطقه

سرمايۀ )انسجام و  يگروهبرونشاخص تراکم  .1.1.3

 يهاا ن سار گاروه  يدر ب (يگروهبرونو  يارتباط ياجتماع

 پروژه يبعد از اجرا قبل ومرحلۀ در دو  چهار منطقه

ب يدهد در بد ينشان م 1در جدود  نتايجطور كه  همان

ران يد بسطا  با م يمختلف  روستامنطقۀ چهار پيوندهاي 

درصدد در   74 وند اعتماد و  زدراكم يدرصد در پ 81زراكم 

اعتمداد   يران زراكم برايب ميشتريب يوند مشارك   دارايپ

 .باشدند مدي پدروژه   يقبدل از اجدرا  مرحلدۀ  و مشارك  در 

 يران انسجام اجتماعيب روستا از ميا يهاسرگروهب يبنابرا

ر ينسدب  بده سدا    يباالزر يگروهبرون ياجتماعسرمايۀ و 

طر  برخوردارندد.   يقبل از اجرامرحلۀ مناط  موجود در 

وند يدرصد در پ 54ران زراكم يب شهر سه قلعه با ميهمچن

ونددد مشددارك  يدرصددد در پ 41ران زددراكم يددمو اعتمدداد 

اعتمداد و مشدارك     يوندهايران زراكم را در پيب ميكمتر

ران انسجام ي. لذا ماس  داراپروژه  يقبل از اجرامرحلۀ در 

 يهدا سدرگروه  يگروهد بدرون  ياجتماعسرمايۀ و  ياجتماع

قبل از مرحلۀ موجود در  يهاسرگروهر يها نسب  به ساآن

 .اس  كمترپروژه  ياجرا

بعدد از اجدرا  در   مرحلدۀ  در  2ج جدود يبا زوجه به نتا

بدا   بسدطا   يروستا نير  مناط  مختلف يهاسرگروهب يب

ب يوندد اعتمداد و همچند   يپ دردرصدد   100ران زدراكم  يم

 يونددد مشددارك  دارايپ يدرصددد بددرا 91ران زددراكم يددم

. اس پروژه  يبعد از اجرامرحلۀ ران زراكم در يب ميشتريب

 يران انسجام اجتماعيب روستا از ميا يهاسرگروهب يبنابرا

ر ينسدب  بده سدا    يباالزر يگروهبرون ياجتماعسرمايۀ و 

پدروژه   يبعد از اجدرا مرحلۀ موجود در روستا در  يهاگروه

شهر سه قلعده بدا    يهاسرگروهب يبرخوردار هستند. همچن

  64ران يد وندد اعتمداد و بدا م   يدرصد در پ 68ران زراكم يم
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ران زدراكم را بدر   يد ب ميوندد مشدارك   كمتدر   يدرصد در پ

پدروژه دارا   يبعدد از اجدرا  مرحلدۀ  وند در يب دو پياساس ا

 ياجتمداع سدرمايۀ  و  يران انسجام اجتمداع ي. لذا مهستند

موجدود در   يهدا سرگروهر يها نسب  به ساآن يگروهبرون

 ي. لدذا برگدرار  اسد   كمتدر پدروژه   يبعدد از اجدرا  مرحلۀ 

ب سدرگروه در  يد شدتر بده ا  يو زوجه ب يمشاركت يهاكارگاه

سدرمايۀ    يد زقوزميندۀ   يو آموزشد  يجد يزرو يهدا برنامه

با ايب وجود زوجه بده ايدب   . كردرا فراهم خواهد  ياجتماع

 يونددها يپبدر اسداس   زدراكم  انداز   مسئله ضروريس  كه

بعد از مرحلۀ ها در سرگروه يزمام ياعتماد و مشارك  برا

 شيپروژه افدرا  يقبل از اجرامرحلۀ پروژه نسب  به  ياجرا

 يب اسد  كده بعدد از اجدرا    يانگر ايب مهم بيافته اس . اي 

افددراد موجددود در   و مشددارك  اعتمدداد RFLDLپددروژ  

عبدارزي انسدجام    هو يدا بد   گريكديمختلف به  يهاسرگروه

سددرمايۀ ران يدددنبدداد آن مهو بدد ءارزقددا هدداآناجتمدداعي 

رات در كدل چهدار   ييد روند زغ افته اس .ي  يزقو ياجتماع

ر از نگداه  ييد ب زغيشدتر يو مثب  بدوده و ب  يشيمنطقه افرا

 شكل گرفته اس . ييزنگو يدر روستا ياجتماعسرمايۀ 

 خرد توسعه يهاکميتههاي سرگروهن يب درتراکم  شاخص .2جدول 

 ونديپ  يمرز اكولوژ
 وندها يدرصد زراكم پ

 پروژه يقبل از اجرامرحلۀ در 

 وندها يدرصد زراكم پ

 پروژه يبعد از اجرامرحلۀ در 
 راتييروند زغ راتييران زغيم

 آباددوس  يروستا
 يشيافرا 14 80 66 اعتماد

 يشيافرا 7 76 69 مشارك 

 بسطا  يروستا
 يشيافرا 19 100 81 اعتماد

 يشيافرا 17 91 74 مشارك 

 ييزنگو يروستا
 يشيافرا 27 87 60 اعتماد

 يشيافرا 29 81 52 مشارك 

 قلعهسهشهر 
 يشيافرا 14 68 54 اعتماد

 يشيافرا 23 64 41 مشارك 

 

وندها يپ يافتگي و انتقال يگيزان دوسويم .2.1.3

 ييروستاتوسعۀ خرد  يهاکميتهن يدر ب
ب يرا در بددد يگيشددداخن دوسدددونتدددايج  3جددددود 

ايدب   بده دهد. با زوجده  ميچهار منطقه نشان  يها سرگروه

بسدطا    يروسدتا  يهاسرگروهكه كرد ان يزوان بميج ينتا

شدداخن انددداز  ب يبدداالزر يدرصددد دارا 68ران يددبددا م

 يدرصددد دارا 60ران يددم ونددد اعتمدداد ويدر پ يگيدوسددو

مرحلدۀ  وند مشدارك  در  يب شاخن در پيران ايب ميباالزر

 ييزنگدو  يب روسدتا يباشند. همچنيپروژه م يقبل از اجرا

 قلعهسهتماد و شهر وند اعيدرصد در پ 39شاخن انداز  با 

 يونددد مشددارك  دارايدرصددد در پ 24شدداخن انددداز  بددا 

 يل از اجراقبۀ در مرحل يگيران شاخن دوسويب ميكمتر

 يهدا سدرگروه ر يد پدروژه ن  يبعدد از اجدرا   باشند.ميپروژه 

 يگيران شداخن دوسدو  يب ميباالزر يبسطا  دارا يروستا

اندداز   ب يباالزر ير دارايوند اعتماد و نيدرصد( در پ 100)

 باشدند. مدي وندد مشدارك    يدرصد( در پ 82ب شاخن )يا

 52شداخن  اندداز   قلعه با سهشهر  هايسرگروهب يهمچن

 52شداخن    ب اندداز يوندد اعتمداد و همچند   يدرصد در پ

ران شداخن  يد ب ميكمتر يوند مشارك   دارايدرصد در پ

قبدل از  مرحلدۀ  وند اعتماد و مشدارك  در  يدر پ يگيدوسو

ذكدر اسد  كده شداخن       . قابدل باشدند مدي طدر    ياجرا

اعتماد و  يوندهاينه شدن پيران نهاديوندها ميپ يگيدوسو

 يهدا  بده هنجارهدا و عدرف    يبندد يب پايمشارك  و همچن

شبكه را نشدان   يداريجه پاينفعان و درنتيب ذيدر ب يمحل
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دهد كه بر اساس آن هر چه اعتماد و مشارك  متقابدل   يم

هدا بده هنجارهدا و    آن يبندد يشدتر باشدد   پا  يب افدراد ب يب

ج نشان يطور كه نتا . هماناس  بيشترر ين يمحل يها عرف

اعتمداد و   يونددها يدر پ يگيشاخن دوسدو انداز  دهد يم

هر چهار  يها ب سرگروهيپروژه در ب يمشارك  بعد از اجرا

افتده  ي شيافدرا  طر  يقبل از اجرامرحلۀ منطقه نسب  به 

اعتماد و مشارك    RFLDLپروژ   يبعد از اجرا اس . لذا

ب يبدد در يگروهددبددرون ياجتمدداعسددرمايۀ  يعندديمتقابددل 

كدرد  ان يزوان بيم جهينت درافته اس . ي شيها افرا سرگروه

زدر در   دارزر و منسدجم يپا يا شبكه  پروژه يكه بعد از اجرا

گرفته اس  و اعتمداد و مشدارك  متقابدل     ب افراد شكليب

منسجم و شبكۀ   يجاد ياافته كه ي شيها افرا ب سرگروهيب

مناسدب   ي  راهكاراجتماعي باالسرمايۀ با ميران  هماهنگ

 .باشدمي به حكمراني مطلوب يابيجه  دست

 يريگ ج حاصل از اندازهينتانگر انماي همچنيب 3جدود 

چهدار منطقده    يهدا ب سرگروهيدر ب يافتگي شاخن انتقاد

بسدطا    يروستا يهاسرگروه  نتايجايب . با زوجه به اس 

در  يافتگيد انتقداد شداخن   يران زدراكم بدرا  يد ب ميشتريب

ب يد ب ايرو بداالز  هسدتند درصدد( را دارا   62وند اعتماد )يپ

بسددطا  و  يدر روسددتاها ونددد مشددارك يپ يران بددرايددم

طددر   يقبددل از اجددرامرحلددۀ درصددد( در  53) ييزنگددو

ران زدراكم در  يب ميب كمتريشده اس . همچن يريگ اندازه

مشدارك    يهدا پيوندد شهر سه قلعده در   يهاسرگروهب يب

وندد  يدر پ ييزنگدو  يروسدتا  يهدا سدرگروه درصد( و  29)

-انددازه طدر    يقبل از اجراۀ درصد( در مرحل 36اعتماد )

 شدند. يريگ

ران شاخن يب ميشتريپروژه  ب يبعد از اجراۀ در مرحل

 100اعتمداد و مشدارك  )   يهدا پيوندد  يبرا يافتگيانتقاد

 يب آن بدرا يبسدطا  و كمتدر   يدرصد ( مربو  به روسدتا 

درصدد( مربدو  بده شدهر      42وند اعتمداد و مشدارك  )  يپ

اندداز   دهدد  ينشدان مد  ج يطور كه نتا . هماناس قلعه  سه

اعتماد و مشدارك  در   يوندهايدر پ يافتگي شاخن انتقاد

آن  يپروژه نسدب  بده قبدل از اجدرا     يبعد از اجرامرحلۀ 

كندد كده بعدد از    يان مد يد جه بيب نتيافته اس . اي  شيافرا

ب يدارزر در بدديددزددر و پا ددمتعددا ياطددر  شددبكه ياجددرا

 ياجدرا گرفتده اسد  و    هر چهار منطقه شكل يها سرگروه

ب يدار در بيمتعادد و پاشبكۀ   يجاد يپروژه زوانسته در ا

رات در چهدار منطقده   ييد روندد زغ افراد مؤثر واقدع گدردد.   

سرمايۀ رات مثب  در ييران زغيب ميشتريبوده و ب يشيافرا

 بوده اس . ييزنگو يدر روستا ياجتماع

  خرد توسعه يهاکميتهن يوندها در بيپ يافتگيانتقالو  يگيشاخص دو سواندازۀ   .3جدول

مرز 

  ياكولوژ

نو  

 ونديپ

 راتييروند زغ راتييران زغيم پروژه يبعد از اجرامرحلۀ  پروژه يقبل از اجرامرحلۀ 

 يگيدوسو

)%( 

 يافتگي انتقاد

)%( 

 يگيدوسو

)%( 

 يافتگي انتقاد

)%( 

 يگيدوسو

)%( 

 يافتگيانتقاد 

)%( 
 يافتگيانتقاد  يگيدوسو

 يروستا

 آباددوس 

 يشيافرا يشيافرا 17 14 65 66 48 52 اعتماد

 يشيافرا يشيافرا 9 7 62 65 53 58 مشارك 

 يروستا

 بسطا 

 يشيافرا يشيافرا 38 32 100 100 62 68 اعتماد

 يشيافرا يشيافرا 30 22 83 82 53 60 مشارك 

شهر 

 قلعه سه

 يشيافرا يشيافرا 15 11 42 52 38 51 اعتماد

 يشيافرا يشيافرا 3 28 42 52 29 24 مشارك 

 يروستا

 ييزنگو

 يشيافرا يشيافرا 40 36 79 75 39 39 اعتماد

 يشيافرا يشيافرا 30 29 66 72 36 43 مشارك 
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وند اعتماد يپدر ك يژئودزفاصلۀ ن يانگيم .3.1.3

 خرد توسعه يهاکميتهن يبدر  مشارکتو 
عندوان   ب شداخن بده  يد گفته شدد ا  طور كه قبالً همان

ف يد   جف  كنشدگر زعر يب يب فاصله بيزر ب كوزاهيانگيم

شود و جه  سنجش سرع  گردش و زبادد )اعتماد و  يم

گدردد.   يب شداخن اسدتفاده مد   يد مشارك ( در شبكه از ا

 يگدانگ يران وحدت  يمدهند   نشانب شاخن يب ايهمچن

ب منظدور  يدن به ايرس ي. برااس ان افراد يم يكپارچگيو 

موجدود در   يهدا ب سرگروهي  در بيژئودزفاصلۀ ب يانگيم

اعتمداد و مشدارك  در دو    يوندهايهر چهار منطقه و در پ

 يريگ آن اندازه يپروژه و بعد از اجرا يقبل از اجرامرحلۀ 

 شده اس .

 يب شداخن بدرا  يد ااندداز     4ج جدود يبا زوجه به نتا

مرحلدۀ  وند اعتماد و در يبسطا  در پ يروستا يها سرگروه

ران يد آن م يو بعد از اجرا 16/1ران يطر  م يقبل از اجرا

ب يوندد مشدارك  در همد   يب شاخن در پياانداز  . اس  1

و بعدد   25/1ران يپروژه م يقبل از اجرامرحلۀ روستا و در 

ب يشده اس . همچند  يريگ اندازه 4/1ران يآن م ياز اجرا

وندد اعتمداد   يقلعده و در پ سده ب شاخن در شدهر  ياانداز  

در ب فاصدله  يانگيد م. اس  40/1آن  يو بعد از اجرا 45/1

 يقبل از اجرا ۀب روستا و در مرحليوند مشارك  در هميپ

ر يد ج نيب نتدا ي. ااس  58/1آن  يو بعد از اجرا 91/1طر  

را در  ير مثبتيپروژه زوانسته زأث يانگر آن اس  كه اجرايب

 يب معند يد بده ا   ان كنشگران داشته باشديكاهش فاصله م

 يهاب سرگروهيب يپروژه ازحاد و هماهنگ يكه بعد از اجرا

سدرع  گدردش   افته اس  و ي شيافرا ييخرد زوسعه روستا

پروژه نسب   ير بعد از اجرايب افراد نيمشارك  و اعتماد ب

طدر    يافتده و اجدرا  ي  شيپدروژه افدرا   يبه قبدل از اجدرا  

 يجمع يها يش فعاليافرا يرا بر رو ير مثبتيزوانسته زأث

ها در هر چهار منطقده  وهب سرگريب يگانگيو ازحاد و  افراد

ب يد رات در چهدار منطقده بدر اسداس ا    ييد روندد زغ بگذارد. 

ب بدان معناس  كه  هدر چده   يباشد. امي يشاخن كاهش

جداد  يافدراد و ا  يابدد  دسترسد  يب شاخن كاهش يران ايم

گدردد. در   يمحقد  مد   ييبدا سدرع  بداال    يكانگيازحاد و 

ب شدداخن يدداانددداز  ر در ييددران زغيددم ييزنگددو يروسددتا

 ب اس .يشتريب

 خرد توسعه يهاکميتهن يدر ب کيژئودفاصلۀ ن يانگيم .4دولج

 ونديپ  يمرز اكولوژ
  در يژئودزفاصلۀ ب يانگيم

 پروژه ياجراقبل از مرحلۀ 

  در يژئودزفاصلۀ ب يانگيم

 پروژه يبعد از اجرامرحلۀ 
 راتييران زغيم

ب يانگيرات مييروند زغ

 *فاصله

 آباددوس  يروستا
 يكاهش 14/0 2/1 34/1 اعتماد

 يكاهش 08/0 23/1 31/1 مشارك 

 بسطا  يروستا
 يكاهش 16/0 1 16/1 اعتماد

 يكاهش 15/0 4/1 25/1 مشارك 

 قلعهسهشهر 
 يكاهش 05/0 40/1 45/1 اعتماد

 يكاهش 33/0 58/1 91/1 مشارك 

 ييزنگو يروستا
 يكاهش 30/0 05/1 35/1 اعتماد

 يكاهش 25/0 18/1 43/1 مشارك 

ابد سرع  زبادد اطالعات  يران كاهش يب ميگر بوده و هر چه ايكديافراد به  يدسترس يسرع  باالدهند    نشان يب فاصله ژئودزيانگيدر م ي*: روند كاهش

 ابد.يميش يمتقابل افرا يهاهمكارياعتماد و 
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 يريگنتيجهبحث و . 4
حكمراني منابع طبيعي امدري آرمدان گرايانده نيسد ؛     

سددرمايۀ زددوان بددر بنيددان مدديايددب حكمرانددي مطلددوب را 

اجتمداعي  سرمايۀ بدون وجود . ]1[وجود آورد هاجتماعي ب

در بيب افراد و مشارك  فعاد آنان حكمراني منابع طبيعي 

به معناي واقعي زحقد  نخواهدد يافد  و مدديري  مندابع      

طبيعي در چدارچوبي ايسدتا و محددود و بددون مشدارك       

گيدري  زصدميم جوامع و با اعمداد قددرزي يد  سدويه در     

و  2  1[ نسب  به مسائل منابع طبيعي باقي خواهدد ماندد  

رو امروزه مشدارك  و هميداري افدراد و ميدران       باي از. ]9

اجتمدداعي(  سددرمايۀ هددا )دو بعددد مهددم آناعتمدداد ميددان 

هاي اساسدي در بحدث حكمراندي      عنوان يكي از شالوده به

گذاران قرارگرفته اسد  و   از پيش مورد زوجه سياس  بيش

يكي از ابرارهاي اساسي و بسيار كارآمد پيشرف  و زوسعه 

 .]20[ شود هر كشور زلقي مي

اجتمدداعي در بدديب ذينفعددان سددرمايۀ در ايدب زحقيدد   

هايي چدون زدراكم  دوسدويگي و     محلي با سنجش شاخن

ژئودزيد  ارزيدابي   فاصلۀ يافتگي پيوندها و ميانگيب  انتقاد

. بر اساس نتايج به دس  آمده در ايب چهار منطقه  گرديد

خدوب بدوده و پيوندد     ميران زراكم در پيوند اعتماد زقريبداً 

مشارك  در ايب مناط  در حد متوسط گرارش شده اس  

كه بيشتريب ميدران زدراكم در پيوندد اعتمداد و مشدارك       

مربو  به روستاي بسطا  و كمتريب ايب ميران مربو  بده  

ميدران    RFLDLپروژ  پس از اجراي  اس .قلعه سهشهر 

ته اسد  و  زراكم در بيب افراد به ميران مطلوبي افرايش ياف

اعتمداد   زوسدعۀ  افرايش ميران زراكم در بيب افدراد سدبب   

اجتمداعي در سدط  افدراد و    سدرمايۀ  مشارك   انسجام و 

بداال بدودن    كلدي طدور  بده هاي مختلف شده اس .  سرگروه

برداران باعث خواهدد   ميران اعتماد و مشارك  در بيب بهره

شدد ميدران زدراكم و انسدجام اجتمداعي افدرايش يافتدده و       

ذينفعان محلي با سرع  بيشدتري  شبكۀ اجتماعي ايۀ سرم

در نتيجه حكمراني منابع طبيعي بده شدكلي   زحق  يابد و 

ايب مؤيد نتايج زحقيقات مختلف نير گردد. محق  مطلوب 

 .]9و  2  22[ باشدميمطلب 

هداي محلدي و    هدا و سدن    ميران نهادينه شددن عدرف  

پايداري و زعادد شبكه بر اساس پيوند اعتماد و مشدارك   

دهد افراد داراي روابط  مي  شود و نشان متوسط ارزيابي مي

اي مترلدرد كده داراي زدوازن و     كمي بوده و شبكهنهادينۀ 

. كمتريب ميدران  دان آوردهزعادد نامطلوب اس  را به وجود 

دو شاخن در پيوند اعتماد و مشارك  قبل از اجدراي  ايب 

قلعه و بيشتريب ميران مربو  به سهپروژه  مربو  به شهر 

. بندابرايب نيداز بده زقويد  روابدط      اسد  روستاي بسدطا   

دوسويه و متقابل جه  پايداري شبكه در راستاي افرايش 

  RFLDLپدروژ  اجتماعي اس  كه پس از اجدراي  سرمايۀ 

 حد مطلوبي افرايش يافته اس .ايب ميران به 

ژئودزيدد  در دو پيونددد اعتمدداد و   فاصددلۀ ميددانگيب 

اسد    47/1و  32/1 بده زرزيدب   ك  در چهار منطقهمشار

گردش اعتماد و ازحاد و يگدانگي   كه بيانگر سرع  مطلوب

و مشارك  افراد  اس  و پدس از اجدراي ايدب پدروژه ايدب      

بدراي دو   34/1و  16/1 ميران كداهش يافتده و بده مقددار    

بداالي   شارك  رسيده كه نشانگر سدرع  پيوند اعتماد و م

اسد . در واقدع بدا     افرادگردش اعتماد و مشارك  در بيب 

در بحث  اهمي  زمان و سرع  هماهنگ ساختب زوجه به

مددديري  مشدداركتي  زقويدد  پيونددد اعتمدداد و بدده ويددژه   

مشارك  جه  افرايش سرع  گردش ايب پيوندد در بديب   

افراد و به دنباد آن كاهش زمان همداهنگي و ازحداد بديب    

بدرداران در راسدتاي زحقد  حكمراندي خدوب مندابع        بهره

نتايج  ]15و 14 [. نتايج زحقيقات طبيعي بسيار مهم اس 

 كنند.زأييد ميرا  زحقي  حاضر

پدروژ   كده  كدرد  زدوان اذعدان   مدي بر اساس ايب نتايج 

در روستاي بسطا  به ميدران زيدادي    RFLDLالمللي  بيب

موف  بوده و ميران اعتماد و مشارك  و همچنديب اعتمداد   

هداي جمعدي و يدا بده عبدارت      فعالي متقابل و همياري و 

گروهدي )روابدط بديب    بدرون اجتماعي سرمايۀ ديگر ميران 

ها( به ميران زيادي افرايش يافته اسد  كده خدود    سرگروه

هداي  عرصده زمينه ساز اجراي هرچده بهتدر حكمراندي در    

ايدب  مأيدد   نتدايج زحقيقدات مختلدف    . منابع طبيعي اس

 . ]20و 9[ اس مطلب 
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بدا زوجده بده گسدتردگي     كدرد  زوان بيان ميدر نهاي  

زوانددد يگاندده بددازيگر نمددينظددام منددابع طبيعددي  دولدد   

هاي منابع طبيعي باشد  بلكه عرصهريري و مديري   برنامه

اجتمداعي و بسترسدازي   سدرمايۀ  ضروري اس  با زقويد   

بدازيگران ديگدري از جملده      براي حضور هرچه بيشتر آن

زدريب قشدر بدر ايدب     زأثيرگدذار جوامع محلي كه در واقدع  

ها سهيم باشدند. ايدب   گيريباشند  در زصميم ميها عرصه

ۀ هدا  زهيد  گيدري شود كده مدردم در زصدميم    ميامر باعث 

و در نهايد  اسدتفاده از    هدا ي طر ها  اجراپروژهها و طر 

 ها سهميم باشند.آن
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