تاریخ دریافت1394/10/08 :
تاریخ تصویب1395/07/25 :

ص 241-252

ارزيابي خصوصيات ساختاري سرمايۀ اجتماعي شبکۀ ذينفعان محلي
در راستاي حکمراني مشارکتي منابع طبيعي
(منطقۀ مورد مطالعه :شهرستان سرايان ،استان خراسان جنوبي)
*

 مهدي قرباني ؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 ليال عوض پور؛ دانشجوی دکتری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 محسن يوسفي؛ مدیر اجرایی پروژۀ بین المللی RFLDL
 صادق حيدري کهنعلي؛ دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه ساری
چکيده
حكمراني در عرصه هاي منابع طبيعي امروزه در جهان با مشكالت عديددهاي رو بده رو اسد و راه رهدايي از ايدب بدب بسد زرريد
سرمايهاي از جنس خود مردم به نام سرمايۀ اجتماعي اس كه بهعنوان يد حلقدۀ مفقدوده در زنجيدر حكمراندي مشداركتي مندابع
طبيعي 1ميباشد .هدف از زحقي حاضر ارزيابي خصوصيات ساختاري سرمايۀ اجتمداعي بدرونگروهدي در شدبكۀ ذينفعدان محلدي در
راستاي حكمراني منابع طبيعي اس كه در چهار منطقۀ مختلف زح پوشش پروژ بيب المللي  RFLDL2در استان خراسان جندوبي
و طي دو مرحله پايش انجام شده اس  .در راستاي سنجش خصوصيات ساختاري سرمايۀ اجتمداعي بدرون گروهدي در بديب ذينفعدان
محلي در هر منطقه با استفاده از پرسشنامههاي زحليل شبكهاي (سرگروههاي كميتههاي خرد زوسعۀ روستايي) پيوندهاي اعتمداد و
مشارك مورد بررسي قرار گرفته اس  .بر اساس نتايج به دس آمده در ايب چهار منطقه ميران اعتماد و مشارك و به نوعي سدرمايۀ
اجتماعي برون گروهي در بيب سرگروههاي كميتههاي خرد زوسعۀ روستايي در هر چهار منطقه روندد افرايشدي بعدد از اجدراي پدروژه
داشته اس كه نمايانگر اثر بخشي پروژه بر ارزقاء سرمايه اجتماعي اس  .در واقع ميزوان بيان كرد كه بدون وجود سدرمايۀ اجتمداعي
در بيب افراد حكمراني منابع طبيعي به معناي واقعي زحق نخواهد ياف و مديري منابع طبيعدي بدا اعمداد قددرزي يد سدويه در
زصميمگيري باقي خواهد ماند.

کليد واژگان:

سرمايۀ اجتماعي برونگروهي خصوصيات ساختاري سرمايۀ اجتماعي اعتماد حكمراني مشاركتي مندابع طبيعدي

زحليل شبكۀ اجتماعي
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* نويسنده مسئود :شماره زماس+982632223044 :
Collaborative Natural Resources Governance
 2پروژ بيبالمللي احياي اراضي جنگلي و زخريب يافته با زأكيد ويژه بر اراضي حساس به فرسايش بادي و خاکهاي شور
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 .1مقدمه
با زوجه به اينكه محدود مدديري مندابع طبيعدي بدر
اساس زقسيمات سياسي كشدورها ايالد هدا و اسدتانهدا
زعريف و زرسيم گرديده اس ؛ نتيجۀ ايب امر شكلگيدري
دس اندركاران متعدد و مختلف با مندافع متفداوت اسد .
ايب دس اندركاران بر سر بهره برداري و استفاد بيشدتر از
خدمات منابعطبيعي با يكديگر رقاب مدي نمايندد .نتيجدۀ
چنيب وضعيتي اغلب بهره برداري بيش از ظرفي مندابع و
نازواني در شناخ فرآيندهاي پويداي اكوسيسدتم اسد .
اخيددراً دانشددمندان بددراي ادار چندديب وضددعيتي الگددوي
حكمراني 1منابعطبيعي را به جداي الگدوي مدديري  2و يدا
حاكميدد دولتددي 3پيشددنهاد كددردهانددد .اطددال واژ
"حكمراني" بر ايب امر دالل دارد كده موضدو مدديري
صرف نظر از اينكه چه چيدري را شدامل شدود -موضدوعي
چندسويه و عاري از زحكم و دستورات رسدمي بدوده و در
شرايطي كه عوامل زأثيرگذار زنها در دس و اختيدار يد
بددازيگر نيسدد و زعددداد زيددادي از دسدد اندددركاران بددا
زواناييها نيازها و عاليد متفداوت نقدشآفدريب هسدتند
بهكار گرفته مدي شدود كده در واقدع بدا عندوان حكمراندي
مشاركتي يا شبكهاي منابع طبيعي 4شناخته ميشود ] 8و
 .[15واژ حكمراني در سه دهۀ اخير به شدت مورد زوجه
محققان علوم اجتماعي بوده اس  .حكمراني منابعطبيعدي
پيش شرطي براي براي نيل به زوسعۀ پايدار اس  .امدروزه
جهان با افرايش بي وقفۀ جمعي و نيازهاي وابسته به آن
رو به رو اس ولي منابعي كه در اختيار ايب جمعي قرار
ميگيرد بده همدان نسدب افدرايش نمدييابدد و در واقدع
ميزوان بيان كرد پاسخ به نياز ايب قشدر عظديم جمعيد
وراي زوان منابع طبيعي موجود در كدر زمديب اسد  .در
ايددب شددرايط مددديري موفد منددابع طبيعددي منددو بدده
مشارك همگاني و زوسعۀ مشارك بديب افدراد جامعده و
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دول اس كه ايب عوامل از ابرارهاي اصدلي هسدتند كده
حاميان منابع طبيعي در اختيار دارند ] .[25ايب گفتدههدا
نشان ميدهد كه حكمراني منابع طبيعي امروزه در جهان
با مشكالت عديدهاي رو به رو اس و راه رهايي از ايب بدب
بس ورود و زرري سرمايهاي از جنس خود مردم به ندام
سرمايۀ اجتماعي اس كه به عنوان ي حلقۀ مفقدوده در
زنجير حكمراني اس .
سددرمايۀ اجتمدداعي بددهعنددوان ي د عنصددر حي دازي در
دستيابي به زوسعۀ عادالنه و پايدار معرفي ميشود و يكي
از مؤلفههاي مهم اجتماعي در ارزبدا بدا مدديري پايددار
سرزميب اس ] 18 4و  .[21پازنام سدرمايۀ اجتمداعي را
بدده صددورت شددبكههددايي از مؤسسددات خددود انگيختدده و
انجمبهاي داوطلبانۀ آكندده از اعتمداد زعريدف مديكندد.
] .[23بددراي زقويدد سددرمايۀ اجتمدداعي زنهددا منددابع
درونگروهي يا محدود كافي نيس و بايد به منابع بيدرون
از گروه يا سرمايۀ اجتماعي ارزباطي نير زوجه كدرد ].[11
سددرمايۀ اجتمدداعي بددرونگروهدي سددبب زقويد منددابع و
اطالعات در هر زيرگروه ميشود و اجتماعازي كه متشدكل
از انوا و اقسام شبكههاي اجتماعي هسدتند در رويدارويي
با فقر و ضعف اجتماعي در موقعيد بهتدري قدرار دارندد
دعواها را حل ميكنند و از فرص هاي زازه بهره ميگيرند
و برعكس زأثير فقدان پيوندهاي اجتماعي به انداز حضور
آنها مهم اس ].[26
همانطور كه در زعريف سرمايۀ اجتمداعي بيدان شدده
اس اعتماد معيار اصلي روابط اجتماعي پايدار اسد و در
واقع ي معيار كليددي و اساسدي بدراي شدرو مدديري
مشاركتي در بيب كليۀ كنشگران درگير در فرآيند مديري
مشاركتي زوسعۀ اعتماد و روابط متقابل بيب آنهدا اسد
] [6نگرش مثب ميدان اعضداي شدبكه را كده بده سدبب
شدناخ و زعامددل دو جانبدده حاصددل مدي گددردد اعتمدداد
مينامند ].[24
يكي ديگر از ابعاد سرمايۀ اجتمداعي مشدارك اسد .
مشارك به معني زعهدي مشدترک بدراي انجدام فعداليتي
معيب اس كه در آن پيگيري اقدامات به صورت زوافقي و
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آگاهانه صورت ميگيرد ] .[25مشارك سنگ بناي اصدلي
حكمراني خوب به شمار ميرود .مشارك مردم مديزواندد
به صورت مستقيم و يا از طري نهادهداي مشدرو واسدط
ميان دول و آنها و يا نمايندگان منتخبشان باشدد .ايدب
بعددد از سددرمايۀ اجتمدداعي بددا شددرك افددراد در محافددل
غيررسمي و فعالي هاي گروهي افدراد بده معنداي واقعدي
شكل ميگيرد و ايب امر به حكمروايي مطلوب كمد بده
سرايي ميكند.
با زوجه به اهمي سرمايۀ اجتماعي در حكمراني نظام
منابعطبيعي در ايب زحقي بده بررسدي روابدط اعتمداد و
مشارك كه از ابعاد مهم سرمايۀ اجتماعي اسد در بديب
سرگروههاي كميتدههداي خدرد زوسدعه در چهدار منطقدۀ
مختلف شامل روستاي زنگويي روستاي بسطا روسدتاي
دوس آباد و شهر سدهقلعده از زوابدع شهرسدتان سدرايان
استان خراسان جنوبي كه زح پوشدش پدروژ RFLDL
ميباشند پرداخته شده اس  .در ايب مقالده سدعي بدر آن
اس كه از طري روش زحليل شبكهاي پيوندهاي اعتمداد
و مشارك در شبكۀ سرگروههاي كميتههاي خرد زوسدعه
در چهار منطقدۀ مدذكور در قبدل و بعدد از اجدراي پدروژه

 RFLDLجه سنجش سرمايۀ اجتماعي بدرونگروهدي
مورد زحليل و ارزيابي قرار گيرد.

 .2روش شناسي
 .1.2معرفي منطقۀ مورد مطالعه
محدود مورد مطالعده يدا پدايلوت سدرايان بدا وسدع
 51229/5هكتار در شماد شرقي استان خراسان جندوبي
واقددع شددده و در محدددود شهرسددتان سددرايان قددرار دارد.
پدددايلوت در زقسد ديمات سياسد دي كشدددور در محددددود
دهستانهاي مصعبي آيس سه قلعه قرار گرفته اسد و
فاصلۀ ايب منطقه زدا مركدر اسدتان  153كيلدومتر اسد .
پايلوت سرايان از شماد به كدوههداي زرد خدورو ايدوب و
شش نو از جنوب به اراضي سه قلعه چاهگري و چاه گرم
از شر به كوههاي شاهي مسعودي و سياه كوه و از غدرب
به اراضي دشدتي بندد جدوهريري مندوري و دو حصداران
محدود گرديده اسد ] .[17در شدكل  1موقعيد چهدار
روستاي زنگويي روستاي بسطا روستاي دوسد آبداد و
شهر سهقلعه در شهرستان سرايان نشان داده شده اس .

شکل  .1موقعيت جغرافيايي چهار منطقۀ مورد مطالعه در شهرستان سرايان استان خراسان جنوبي
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 .2.2معرفي پروژۀ بين المللي  RFLDLدر استان
خراسان جنوبي
پروژ احياي اراضي جنگلي و زخريدب يافتده بدا زأكيدد
ويژه بر اراضي حساس به فرسايش بادي و خاکهداي شدور
( )RFLDLاقدامي مشترک بيب سازمان جنگلها مرازدع و
آبخيرداري كشور بهعنوان نمايند دول جمهوري اسدالمي
ايران زسهيالت جهاني زيس محيطدي ( )GEFو سدازمان
خددواروبددار و كشدداورزي ملددل متحددد ( )FAOاسد كدده از
كوششهاي دولد جمهدوري اسدالمي ايدران در زوسدعه و
اجراي رويكردهداي زوسدعۀ پايددار محديط زيسد منداط
خش و نيمهخشد كشدور از طريد اجدراي طدر هداي
مدديري پايددار يكپارچدده و مشداركتي سدرزميب و جنگددل
حمايدد مدديكنددد .مدددت اجددراي ايددب پددروژه  5سدداد
( )1390-1395خواهددد بددود كدده از مددرداد مدداه  1390در
پايلوت سرايان در حاد اجرا اس  .حوز آبخيدر سدرايان بدا
مساح  163568هكتار واقع در استان خراسان جنوبي بده
عنوان يكي از پايلوتهاي اجراي ايب پروژه انتخاب گرديدده
و داراي اكوسيسددتم خشدد و نيمددهخشدد و منددابع آب
محدود اس  .دس اندركاران و ذينفعان اصدلي ايدب پدروژه
جوامع محلي و مردم ساكب در حدوزههداي آبخيدر پدايلوت
پروژه هستند كه در اجرا و برنامهريدري اقددامات يكپارچدۀ
مشدداركتي مددديري پاي ددار سددرزميب و جنگددل در سددط
روسددتاها و حددوزههدداي آبخيددر بدده منظددور پددرداختب بدده
چالشهاي زخريب سرزميب جنگلزدايدي و كداهش زندو
زيستي مشارك ميكنند .وجده زمداير ايدب پدروژه داشدتب
اولوي ملي و زعريف شدن بر اساس نيازهاي مدردم محلدي
اس  .پروژه مكانيسمي را ايجاد خواهد كرد كده بدر اسداس
آن مشكالت محلي در زدويب سياسد هداي ملدي انعكداس
خواهد داش و بالعكس اهداف سياس هاي ملي در سدط
محلي بهكار برده خواهد شد .به بياني ديگر ايب پروژه مردم
را در محور اجراي برنامههاي خود قرار ميدهدد و خددمات
حاصل از اكوسيستم را بدهعندوان يد مسدئلۀ كليددي در
بهبود وضعي معيش مردم مد نظر قرار ميدهدد .يكدي از
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اقدامات اساسي در ايب پدروژه ظرفيد سدازي و نهادسدازي
گروهي در بيب ذينفعان محلي در چهار منطقدۀ مدورد نظدر
بوده كده راهانددازي كميتدههداي خدرد زوسدعه از اقددامات
اساسي در راستاي بسيج جامعۀ محلي و در نتيجه افدرايش
سرمايۀ اجتماعي بوده اس ].[17

 .3.2روش تحقيق
در ايب زحقي جه زحليدل و ارزيدابي اجتمداعي پدروژ
 RFLDLو زحليل روابط فيمابيب ذينفعان محلي از رويكدرد
زحليل شبكههداي اجتمداعي ( 1)SNAدر دو مرحلده و بداز
زماني شدامل قبدل از اجدرا در سداد  1391و بعدد از اجدراي
پروژه در ساد  1394اسدتفاده شدده اسد  .يكدي از اهدداف
اجرايددي پددروژ ب ديب الملل دي  RFLDLزقوي د ارزباط دات و
زعامالت سرگروه هدا بده عندوان رهبدران محلدي (انتخدابي از
سوي اعضاي هر گدروه) در چهدار منطقده بدوده زدا بتدوان از
طري زقوي سدرمايۀ اجتمداعي حكمراندي مطلدوب مندابع
طبيعي محق گردد .لذا در ايب مقاله سعي شده اس رابطدۀ
اعتماد و مشارك ؛ مهم زريب ابعاد سرمايۀ اجتماعي در بديب
سرگروههاي كميتههاي خرد زوسعه مورد بررسي قرار گيدرد.
ايب بررسي و ارزيابي در دو مرحله مختلف بوده زدا اثربخشدي
پروژ  RFLDLاز نگاه سرمايۀ اجتماعي زحليل گردد.
گروههاي هدف در ايب زحقيد سدرگروههداي كميتدۀ
خرد زوسعه در روسدتاهاي مدورد نظدر و شدهر سده قلعده
ميباشند .در ايب زحقي بدر اسداس روش پيمايشدي و بدا
استفاده از مشاهد مستقيم و مصاحبه با گروههاي هددف
گرههاي شبكه شامل سرگروههاي كميتههاي خرد زوسعه
(بهعنوان زصميم گيرندگان اصلي در هر زير گروه) در هدر
منطقددۀ مختلددف مشددخن شدددند .اي دب افددراد بددر اسدداس
انتخابات محلي زوسط روستاييان انتخاب شدهاندد .سدپس
بر اساس روش شبكۀ كامل پرسشنامده زحليدل شدبكهاي
زدويب گرديد .در روش شبكۀ كامدل كليدۀ سدرگروههداي
كميتههاي خرد زوسعه شدامل  63نفدر در چهدار منطقده
مورد بررسي قرار گرفتند؛ كده بده شدر زيدر مديباشدند:
Social Network Analysis

1
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جدول  .1مناطق مورد بررسي و تعداد سرگروههاي کميتۀ خرد توسعه به تفکيک منطقه
شهرستان

سرايان

نام منطقۀ مورد بررسي

تعداد سرگروه کميتۀ خرد توسعه

روستاي دوستآباد

17

روستاي بسطاق

13

شهر سهقلعه

19

روستاي زنگويي

14

ذكر ايب نكته ضروري اسد كده شداخنهداي مدورد
بررسي در ايب مقاله مربو به سط كدالن شدبكۀ روابدط
بيب سرگروهها در كميتههاي خرد زوسعه در هر روستا بده
صورت جداگانه ميباشند كه ميزواند بدا زوجده بده زمدام
شماري انجام شده مقايسۀ بيب شاخنها را ميزوان بديب
چهار پدايلوت انجدام داد .در نهايد دادههداي جمدعآوري
شددده در نددرمافددرار  UCINETنسددخه  3] 6/507و [5
زجريهوزحليل گرديدند.
1

 .4.2روش تحليل شبکه )(SNA

رويكرد روابط اجتماعي به طور كلدي و كداربرد زحليدل
شبكه در ايب رويكرد بهطور خاص بهصورت فرايندهاي در
زحقيقات مربو به حاكمي و حكمراندي مندابع طبيعدي
مورد زوجه قرار گرفته اس ] 7 27و  ..[10ايدب رويكدرد
بهويژه در حكمراني منابع طبيعي مبتني بر سدازگاري كده
بر پايۀ مفاهيمي چون زعامل مشارك و همكداري زعدرف
شده اس مورد استفاده قرار ميگيدرد SNA .بده سدادگي
بهعنوان ي روش مكمل در كندار سداير روشهدا بدهكدار
گرفته مي شود و در ساير مدوارد نيدر  SNAمديزواندد بده
محققدديب كم د كنددد زددا بتواننددد روابددط و سدداختارهاي
اجتماعي را در زحليل حكمراني مندابع طبيعدي بدا دقد
بيشددتري مددورد مطالعدده قددرار دهنددد .در ايددب راسددتا
شاخنهاي مورد سنجش در ايب بررسي مطداب اهدداف
مذكور و بدر اسداس سدند برنامدۀ عمدل پدايش و ارزيدابي
اجتماعي -سياستي پروژههاي منابعطبيعي كشدور زعيديب
شد ] [13كه از آن جمله ميزدوان بده مدوارد ذيدل اشداره

كرد:
 .1.4.21تراکم شبکه

2

زراكم يا چگدالي يكدي از شداخنهداي مهدم در روش
زحليل شبكۀ اجتمداعي اسد  .ايدب شداخن بده صدورت
نسب زعداد كل پيوندهاي موجود بر زعداد كل پيوندهاي
ممكب در شبكه زعريف ميشود .ميران ايب شداخن بديب
صفر زا ي و نير صفر زا  100درصد متغير اسد  .ميدران
زراكم رابطۀ مثبتي با سدرمايۀ اجتمداعي دارد .زدراكم بداال
منجر به افرايش اعتماد و زسهيل در بده اشدتراک گدذاري
اطالعات و منابع و همچنيب افرايش مشارك و همكداري
بيب ذينفعان خواهد شد بنابرايب ميران سرمايۀ اجتمداعي
و بهدنباد آن انسجام اجتماعي افرايش يافته و فعالي هاي
مشاركتي زسهيل مييابد ]14و .[3
 .2.4.2دو سويگي پيوندها

3

ميران دوسويگي يكي از شاخنهداي مهدم در زعيديب
ميران پايداري در شبكه مورد نظر اس و مي زوان از ايدب
شاخن براي مشخن كدردن ميدران اعتمداد و مشدارك
متقابل استفاده كرد .همچنيب ايب شاخن نشدان دهندد
ميران نهادينه شدن پيوندهاي اعتماد و مشارك در بديب
افراد اس  .وجود روابدط و حمايد هداي عداطفي مندافع
شخصي و همچنيب درياف خدمات و منابع مختلف منجر
به ايجاد روابط دوسويه در بيب كنشگران خواهد شد ].[5

1 Social Network Analysis
2
Density
3
Reciprocity
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1

ايب مناط بيان شده اس .

اگر كنشگر  Aي پيوند با كنشگر  Bو كنشگر  Bي
پيوند با كنشگر  Cداشته باشدد شداخن انتقداد يدافتگي
فرص و شانسي اس كه باعث ميشدود كنشدگر  Aبدا C
پيوند برقرار كند .ايب شاخن ميران زعادد و زوازن شبكه
را نشان مديدهدد ] .[19هرچده روابدط سدهگانده در بديب
بهره برداران بيشتر باشد شبكه متعاددزر و متوازنزر بدوده
و شكنندگي آن كمتر خواهد بود .در واقع هر چده ميدران
انتقاد يافتگي پيوندها بيشتر باشدد نشدان از اسدتحكام و
پايداري بيشتر روابط در شبكه و عدم زرلرد و شدكنندگي
در مواقع بحراني دارد.
 .4.4.2ميانگين فاصله ژئودزيك

2

ايب شاخن به عنوان ميانگيب كوزاهزريب فاصدله بديب
ي جف كنشگر زعريف ميشود .جه سدنجش سدرع
گدردش و زبدادد (اعتمدداد و مشدارك ) و پخدش منددابع و
اطالعات در شبكه از ايب شاخن استفاده ميگردد .ميران
باالي ايب شداخن نشدان دهندد سدرع بداالي گدردش
اعتماد و مشارك در بيب ذينفعان و ازحاد و يگانگي بديب
افراد اس  .بنابرايب زمان كمتري جه هماهنگ سداختب
افراد براي مديري ي منبع مشخن صدرف مدي شدود و
افراد با سرع بيشدتري بده يكدديگر دسترسدي خواهندد
داش و در نهاي ايب امر در اعتمادسازي و فعاليد هداي
جمعي افراد اهمي ويژهاي دارد ].[16

 .3نتايج
در ذيل نتدايج حاصدل از زحليدل شدبكۀ اجتمداعي در
شبكۀ سرگروههاي چهدار روسدتاي دوسد آبداد بسدطا
زنگويي و شهر سهقلعه از شهرستان سرايان در دو مرحلده
قبل از اجراي پدروژه  RFLDLو بعدد از اجدراي آن و نيدر
ارزيابي زأثير اجراي ايب پروژه بر زقوي سرمايۀ اجتمداعي

Transitivity
Geodesic Distance

1
2

 .1.3تحليل الگوي ساختاري پيوندهاي اعتمااد و
مشارکت در بين سرگروههاي کميتههاي خرد توسعۀ
چهار منطقه
 .1.1.3شاخص تراکم برونگروهي (انسجام و سرمايۀ
اجتماعي ارتباطي و برونگروهي) در بين سار گاروههااي
چهار منطقه در دو مرحلۀ قبل و بعد از اجراي پروژه
همانطور كه نتايج در جدود  1نشان ميدهد در بديب
پيوندهاي چهار منطقۀ مختلف روستاي بسطا با ميدران
زراكم  81درصد در پيوند اعتماد و زدراكم  74درصدد در
پيوند مشارك داراي بيشتريب ميران زراكم براي اعتمداد
و مشارك در مرحلدۀ قبدل از اجدراي پدروژه مديباشدند.
بنابرايب سرگروههاي ايب روستا از ميران انسجام اجتماعي
و سرمايۀ اجتماعي برونگروهي باالزري نسدب بده سداير
مناط موجود در مرحلۀ قبل از اجراي طر برخوردارندد.
همچنيب شهر سه قلعه با ميران زراكم  54درصد در پيوند
اعتمدداد و مي دران زددراكم  41درصددد در پيونددد مشددارك
كمتريب ميران زراكم را در پيوندهاي اعتمداد و مشدارك
در مرحلۀ قبل از اجراي پروژه دارا اس  .لذا ميران انسجام
اجتماعي و سرمايۀ اجتماعي بدرونگروهدي سدرگروههداي
آنها نسب به ساير سرگروههاي موجود در مرحلۀ قبل از
اجراي پروژه كمتر اس .
با زوجه به نتايج جدود  2در مرحلدۀ بعدد از اجدرا در
بيب سرگروههاي مناط مختلف نير روستاي بسدطا بدا
ميران زدراكم  100درصدد در پيوندد اعتمداد و همچنديب
ميددران زددراكم  91درصددد بددراي پيونددد مشددارك داراي
بيشتريب ميران زراكم در مرحلۀ بعد از اجراي پروژه اس .
بنابرايب سرگروههاي ايب روستا از ميران انسجام اجتماعي
و سرمايۀ اجتماعي برونگروهي باالزري نسدب بده سداير
گروههاي موجود در روستا در مرحلۀ بعد از اجدراي پدروژه
برخوردار هستند .همچنيب سرگروههاي شهر سه قلعده بدا
ميران زراكم  68درصد در پيوندد اعتمداد و بدا ميدران 64
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درصد در پيوندد مشدارك كمتدريب ميدران زدراكم را بدر
اساس ايب دو پيوند در مرحلدۀ بعدد از اجدراي پدروژه دارا
هستند .لذا ميران انسجام اجتمداعي و سدرمايۀ اجتمداعي
برونگروهي آنها نسب به ساير سرگروههداي موجدود در
مرحلۀ بعدد از اجدراي پدروژه كمتدر اسد  .لدذا برگدراري
كارگاههاي مشاركتي و زوجه بيشدتر بده ايدب سدرگروه در
برنامههداي زرويجدي و آموزشدي زميندۀ زقويد سدرمايۀ
اجتماعي را فراهم خواهد كرد .با ايب وجود زوجه بده ايدب
مسئله ضروريس كه انداز زدراكم بدر اسداس پيونددهاي

اعتماد و مشارك براي زمامي سرگروهها در مرحلۀ بعد از
اجراي پروژه نسب به مرحلۀ قبل از اجراي پروژه افدرايش
يافته اس  .ايب مهم بيانگر ايب اسد كده بعدد از اجدراي
پددروژ  RFLDLاعتمدداد و مشددارك افددراد موجددود در
سرگروههاي مختلف به يكديگر و يدا بده عبدارزي انسدجام
اجتمدداعي آنهددا ارزقدداء و ب دهدنبدداد آن ميددران سددرمايۀ
اجتماعي زقوي يافته اس  .روند زغييدرات در كدل چهدار
منطقه افرايشي و مثب بدوده و بيشدتريب زغييدر از نگداه
سرمايۀ اجتماعي در روستاي زنگويي شكل گرفته اس .

جدول  .2شاخص تراکم در بين سرگروههاي کميتههاي خرد توسعه
مرز اكولوژي
روستاي دوس آباد
روستاي بسطا
روستاي زنگويي
شهر سهقلعه

پيوند

درصد زراكم پيوندها
در مرحلۀ قبل از اجراي پروژه

درصد زراكم پيوندها
در مرحلۀ بعد از اجراي پروژه

ميران زغييرات

روند زغييرات

اعتماد

66

80

14

افرايشي

69

76

7

افرايشي

81

100

19

افرايشي

74

91

17

افرايشي

60

87

27

افرايشي

52

81

29

افرايشي

54

68

14

افرايشي

41

64

23

افرايشي

مشارك
اعتماد
مشارك
اعتماد
مشارك
اعتماد
مشارك

 .2.1.3ميزان دوسويگي و انتقاليافتگي پيوندها
در بين کميتههاي خرد توسعۀ روستايي
جددددود  3نتدددايج شددداخن دوسدددويگي را در بد ديب
سرگروههاي چهار منطقه نشان ميدهد .با زوجده بده ايدب
نتايج ميزوان بيان كرد كه سرگروههاي روسدتاي بسدطا
بددا ميددران  68درصددد داراي بدداالزريب انددداز شدداخن
دوسددويگي در پيونددد اعتمدداد و ميددران  60درصددد داراي
باالزريب ميران ايب شاخن در پيوند مشدارك در مرحلدۀ
قبل از اجراي پروژه ميباشند .همچنيب روسدتاي زنگدويي
با انداز شاخن  39درصد در پيوند اعتماد و شهر سهقلعه
بددا انددداز شدداخن  24درصددد در پيونددد مشددارك داراي
كمتريب ميران شاخن دوسويگي در مرحلۀ قبل از اجراي

پروژه ميباشند .بعدد از اجدراي پدروژه نيدر سدرگروههداي
روستاي بسطا داراي باالزريب ميران شداخن دوسدويگي
( 100درصد) در پيوند اعتماد و نير داراي باالزريب اندداز
ايب شاخن ( 82درصد) در پيوندد مشدارك مديباشدند.
همچنيب سرگروههاي شهر سهقلعه با اندداز شداخن 52
درصد در پيوندد اعتمداد و همچنديب اندداز شداخن 52
درصد در پيوند مشارك داراي كمتريب ميدران شداخن
دوسويگي در پيوند اعتماد و مشدارك در مرحلدۀ قبدل از
اجراي طدر مديباشدند .قابدل ذكدر اسد كده شداخن
دوسويگي پيوندها ميران نهادينه شدن پيوندهاي اعتماد و
مشارك و همچنيب پايبنددي بده هنجارهدا و عدرفهداي
محلي در بيب ذينفعان و درنتيجه پايداري شبكه را نشدان
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ميدهد كه بر اساس آن هر چه اعتماد و مشارك متقابدل
بيب افدراد بيشدتر باشدد پايبنددي آنهدا بده هنجارهدا و
عرفهاي محلي نير بيشتر اس  .همانطور كه نتايج نشان
ميدهد انداز شاخن دوسدويگي در پيونددهاي اعتمداد و
مشارك بعد از اجراي پروژه در بيب سرگروههاي هر چهار
منطقه نسب به مرحلۀ قبل از اجراي طر افدرايشيافتده
اس  .لذا بعد از اجراي پروژ  RFLDLاعتماد و مشارك
متقابددل يعن دي سددرمايۀ اجتمدداعي بددرونگروه دي در ب ديب
سرگروهها افرايشيافته اس  .در نتيجه ميزوان بيان كدرد
كه بعد از اجراي پروژه شبكهاي پايدارزر و منسدجمزدر در
بيب افراد شكل گرفته اس و اعتمداد و مشدارك متقابدل
بيب سرگروهها افرايشيافته كه ايجاد ي شبكۀ منسجم و
هماهنگ با ميران سرمايۀ اجتماعي باال راهكاري مناسدب
جه دستيابي به حكمراني مطلوب ميباشد.
جدود  3همچنيب نمايانگر نتايج حاصل از اندازهگيري
شاخن انتقاديافتگي در بيب سرگروههداي چهدار منطقده
اس  .با زوجه به ايب نتايج سرگروههاي روستاي بسدطا
بيشتريب ميدران زدراكم بدراي شداخن انتقداديدافتگي در
پيوند اعتماد ( 62درصدد) را دارا هسدتند و بداالزريب ايدب
مي دران بددراي پيونددد مشددارك در روسددتاهاي بسددطا و

زنگددويي ( 53درصددد) در مرحلددۀ قبددل از اجددراي طددر
اندازهگيري شده اس  .همچنيب كمتريب ميران زدراكم در
بيب سرگروههاي شهر سه قلعده در پيونددهداي مشدارك
( 29درصد) و سدرگروههداي روسدتاي زنگدويي در پيوندد
اعتماد ( 36درصد) در مرحلۀ قبل از اجراي طدر انددازه-
گيري شدند.
در مرحلۀ بعد از اجراي پروژه بيشتريب ميران شاخن
انتقاديافتگي براي پيونددهداي اعتمداد و مشدارك (100
درصد ) مربو به روسدتاي بسدطا و كمتدريب آن بدراي
پيوند اعتمداد و مشدارك ( 42درصدد) مربدو بده شدهر
سهقلعه اس  .همان طور كه نتايج نشدان مديدهدد اندداز
شاخن انتقاديافتگي در پيوندهاي اعتماد و مشدارك در
مرحلۀ بعد از اجراي پروژه نسدب بده قبدل از اجدراي آن
افرايش يافته اس  .ايب نتيجه بيدان مديكندد كده بعدد از
اجددراي طددر شددبكهاي متعدداددزددر و پاي ددارزر در بدديب
سرگروههاي هر چهار منطقه شكلگرفتده اسد و اجدراي
پروژه زوانسته در ايجاد ي شبكۀ متعادد و پايدار در بيب
افراد مؤثر واقدع گدردد .روندد زغييدرات در چهدار منطقده
افرايشي بوده و بيشتريب ميران زغييرات مثب در سرمايۀ
اجتماعي در روستاي زنگويي بوده اس .

جدول .3اندازۀ شاخص دو سويگي و انتقاليافتگي پيوندها در بين کميتههاي خرد توسعه
مرز
اكولوژي

نو
پيوند

روستاي
دوس آباد

اعتماد

روستاي
بسطا
شهر
سهقلعه
روستاي
زنگويي

مشارك
اعتماد
مشارك
اعتماد
مشارك
اعتماد
مشارك

مرحلۀ قبل از اجراي پروژه

مرحلۀ بعد از اجراي پروژه

ميران زغييرات

دوسويگي
()%

انتقاديافتگي
()%

دوسويگي
()%

انتقاديافتگي
()%

دوسويگي
()%

روند زغييرات

انتقاد يافتگي
()%

دوسويگي

انتقاد يافتگي

52

48

66

65

14

17

افرايشي

افرايشي

58

53

65

62

7

9

افرايشي

افرايشي

68

62

100

100

32

38

افرايشي

افرايشي

60

53

82

83

22

30

افرايشي

افرايشي

51

38

52

42

11

15

افرايشي

افرايشي

24

29

52

42

28

3

افرايشي

افرايشي

39

39

75

79

36

40

افرايشي

افرايشي

43

36

72

66

29

30

افرايشي

افرايشي
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 .3.1.3ميانگين فاصلۀ ژئودزيك در پيوند اعتماد
و مشارکت در بين کميتههاي خرد توسعه
همان طور كه قبالً گفته شدد ايدب شداخن بدهعندوان
ميانگيب كوزاهزريب فاصله بيب ي جف كنشدگر زعريدف
مي شود و جه سنجش سرع گردش و زبادد (اعتماد و
مشارك ) در شبكه از ايدب شداخن اسدتفاده مدي گدردد.
همچنيب ايب شاخن نشان دهند ميران وحدت يگدانگي
و يكپارچگي ميان افراد اس  .براي رسيدن به ايب منظدور
ميانگيب فاصلۀ ژئودزي در بيب سرگروههداي موجدود در
هر چهار منطقه و در پيوندهاي اعتمداد و مشدارك در دو
مرحلۀ قبل از اجراي پروژه و بعد از اجراي آن اندازهگيري
شده اس .
با زوجه به نتايج جدود  4اندداز ايدب شداخن بدراي
سرگروههاي روستاي بسطا در پيوند اعتماد و در مرحلدۀ
قبل از اجراي طر ميران  1/16و بعد از اجراي آن ميدران
 1اس  .انداز ايب شاخن در پيوندد مشدارك در همديب
روستا و در مرحلۀ قبل از اجراي پروژه ميران  1/25و بعدد
از اجراي آن ميران  1/4اندازهگيري شده اس  .همچنديب

انداز ايب شاخن در شدهر سدهقلعده و در پيوندد اعتمداد
 1/45و بعد از اجراي آن  1/40اس  .ميدانگيب فاصدله در
پيوند مشارك در هميب روستا و در مرحلۀ قبل از اجراي
طر  1/91و بعد از اجراي آن  1/58اس  .ايب نتدايج نيدر
بيانگر آن اس كه اجراي پروژه زوانسته زأثير مثبتي را در
كاهش فاصله ميان كنشگران داشته باشد بده ايدب معندي
كه بعد از اجراي پروژه ازحاد و هماهنگي بيب سرگروههاي
خرد زوسعه روستايي افرايشيافته اس و سدرع گدردش
مشارك و اعتماد بيب افراد نير بعد از اجراي پروژه نسب
به قبدل از اجدراي پدروژه افدرايش يافتده و اجدراي طدر
زوانسته زأثير مثبتي را بر روي افرايش فعالي هاي جمعي
افراد و ازحاد و يگانگي بيب سرگروهها در هر چهار منطقده
بگذارد .روندد زغييدرات در چهدار منطقده بدر اسداس ايدب
شاخن كاهشي ميباشد .ايب بدان معناس كه هدر چده
ميران ايب شاخن كاهش يابدد دسترسدي افدراد و ايجداد
ازحاد و يكانگي بدا سدرع بدااليي محقد مدي گدردد .در
روسددتاي زنگددويي مي دران زغيي در در انددداز اي دب شدداخن
بيشتريب اس .

جدول .4ميانگين فاصلۀ ژئوديک در بين کميتههاي خرد توسعه
مرز اكولوژي
روستاي دوس آباد
روستاي بسطا
شهر سهقلعه
روستاي زنگويي

پيوند

ميانگيب فاصلۀ ژئودزي در
مرحلۀ قبل از اجراي پروژه

ميانگيب فاصلۀ ژئودزي در
مرحلۀ بعد از اجراي پروژه

ميران زغييرات

روند زغييرات ميانگيب
*
فاصله

اعتماد

1/34

1/2

0/14

كاهشي

1/31

1/23

0/08

كاهشي

1/16

1

0/16

كاهشي

1/25

1/4

0/15

كاهشي

1/45

1/40

0/05

كاهشي

1/91

1/58

0/33

كاهشي

1/35

1/05

0/30

كاهشي

1/43

1/18

0/25

كاهشي

مشارك
اعتماد
مشارك
اعتماد
مشارك
اعتماد
مشارك

* :روند كاهشي در ميانگيب فاصله ژئودزي
اعتماد و همكاريهاي متقابل افرايش مييابد.

نشان دهند سرع

باالي دسترسي افراد به يكديگر بوده و هر چه ايب ميران كاهش يابد سرع

زبادد اطالعات
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 .4بحث و نتيجهگيري
حكمراني منابع طبيعي امدري آرمدان گرايانده نيسد ؛
ايددب حكمرانددي مطلددوب را مدديزددوان بددر بنيددان سددرمايۀ
اجتماعي بهوجود آورد ] .[1بدون وجود سرمايۀ اجتمداعي
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
جوامع و با اعمداد قددرزي يد سدويه در زصدميمگيدري
نسب به مسائل منابع طبيعي باقي خواهدد ماندد ] 2 1و
 .[9از ايب رو امروزه مشدارك و هميداري افدراد و ميدران
اعتمدداد ميددان آنهددا (دو بعددد مهددم سددرمايۀ اجتمدداعي)
به عنوان يكي از شالودههاي اساسدي در بحدث حكمراندي
بيشاز پيش مورد زوجه سياس گذاران قرارگرفته اسد و
يكي از ابرارهاي اساسي و بسيار كارآمد پيشرف و زوسعه
هر كشور زلقي ميشود ].[20
در ايدب زحقيد سددرمايۀ اجتمدداعي در بدديب ذينفعددان
محلي با سنجش شاخنهايي چدون زدراكم دوسدويگي و
انتقاد يافتگي پيوندها و ميانگيب فاصلۀ ژئودزيد ارزيدابي
گرديد .بر اساس نتايج به دس آمده در ايب چهار منطقه
ميران زراكم در پيوند اعتماد زقريبداً خدوب بدوده و پيوندد
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
شهر سهقلعه اس  .پس از اجراي پروژ  RFLDLميدران
زراكم در بيب افراد به ميران مطلوبي افرايش يافته اسد و
افرايش ميران زراكم در بيب افدراد سدبب زوسدعۀ اعتمداد
مشارك انسجام و سدرمايۀ اجتمداعي در سدط افدراد و
سرگروههاي مختلف شده اس  .بدهطدور كلدي بداال بدودن
ميران اعتماد و مشارك در بيب بهرهبرداران باعث خواهدد
شدد ميدران زدراكم و انسدجام اجتمداعي افدرايش يافتدده و
سرمايۀ اجتماعي شبكۀ ذينفعان محلي با سرع بيشدتري
زحق يابد و در نتيجه حكمراني منابع طبيعي بده شدكلي
مطلوب محق گردد .نتايج زحقيقات مختلف نير مؤيد ايب
مطلب ميباشد ] 2 22و .[9
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ميران نهادينه شددن عدرفهدا و سدن هداي محلدي و
پايداري و زعادد شبكه بر اساس پيوند اعتماد و مشدارك
متوسط ارزيابي مي شود و نشان ميدهد افراد داراي روابط
نهادينۀ كمي بوده و شبكهاي مترلدرد كده داراي زدوازن و
زعادد نامطلوب اس را به وجود آوردهاند .كمتريب ميدران
ايب دو شاخن در پيوند اعتماد و مشارك قبل از اجدراي
پروژه مربو به شهر سهقلعه و بيشتريب ميران مربو به
روستاي بسدطا اسد  .بندابرايب نيداز بده زقويد روابدط
دوسويه و متقابل جه پايداري شبكه در راستاي افرايش
سرمايۀ اجتماعي اس كه پس از اجدراي پدروژ RFLDL
ايب ميران به حد مطلوبي افرايش يافته اس .
ميددانگيب فاصددلۀ ژئودزيدد در دو پيونددد اعتمدداد و
مشارك در چهار منطقه بده زرزيدب  1/32و  1/47اسد
كه بيانگر سرع مطلوب گردش اعتماد و ازحاد و يگدانگي
و مشارك افراد اس و پدس از اجدراي ايدب پدروژه ايدب
ميران كداهش يافتده و بده مقددار  1/16و  1/34بدراي دو
پيوند اعتماد و مشارك رسيده كه نشانگر سدرع بداالي
گردش اعتماد و مشارك در بيب افراد اسد  .در واقدع بدا
زوجه به اهمي زمان و سرع هماهنگ ساختب در بحث
مددديري مشدداركتي زقوي د 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
بهره بدرداران در راسدتاي زحقد حكمراندي خدوب مندابع
طبيعي بسيار مهم اس  .نتايج زحقيقات ] 14و  [15نتايج
زحقي حاضر را زأييد ميكنند.
بر اساس ايب نتايج مديزدوان اذعدان كدرد كده پدروژ
بيبالمللي  RFLDLدر روستاي بسطا به ميدران زيدادي
موف بوده و ميران اعتماد و مشارك و همچنديب اعتمداد
متقابل و همياري و فعالي هداي جمعدي و يدا بده عبدارت
ديگر ميران سرمايۀ اجتماعي بدرونگروهدي (روابدط بديب
سرگروهها) به ميران زيادي افرايش يافته اسد كده خدود
زمينه ساز اجراي هرچده بهتدر حكمراندي در عرصدههداي
منابع طبيعي اس  .نتدايج زحقيقدات مختلدف مأيدد ايدب
مطلب اس ] 9و. [20
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جوامع محلي كه در واقدع زأثيرگدذارزدريب قشدر بدر ايدب
 ايدب.عرصهها ميباشند در زصميم گيريها سهيم باشدند
امر باعث ميشود كده مدردم در زصدميم گيدريهدا زهيدۀ
طر ها و پروژهها اجراي طر هدا و در نهايد اسدتفاده از
.آنها سهميم باشند

... ارزيابي خصوصيات ساختاري سرمايۀ اجتماعي

در نهاي ميزوان بيان كدرد بدا زوجده بده گسدتردگي
نظددام منددابع طبيعددي دول د نمدديزوانددد يگاندده بددازيگر
برنامهريري و مديري عرصههاي منابع طبيعي باشد بلكه
ضروري اس با زقويد سدرمايۀ اجتمداعي و بسترسدازي
براي حضور هرچه بيشتر آن بدازيگران ديگدري از جملده
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