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 چکیده

 طبیعایی منااب هاایریت عرصهمدحکمرانی مشارکتی سبب ایجاد و تقویت روابط بین ذینفعان مختلف در راستای اصالح دیدگاه از باال به پایین در 
سارمایۀ ایان پاهوهم میا ان  در. اساتاجتمااعی سرمایۀ طبیعی، حکمرانی مشارکتی مناب گذار بر تأثیرمهم اجتماعی های مؤلفهاز جمله گردد. می

ارکتی حکمرانی مش اجرایمحلی در راستای  نفعانشبکۀ ذیدر  اجتماع محورپروژۀ زمانی قبل و بعد از اجرای یک بازۀ در دو گروهی درون اجتماعی
یااتتیی و ، انتقالی سطح کالن شبکه )تراکم، دوساویییهای کمی و ریاضشاخص و سنجمهای اعتماد و مشارکت پیوند با استفاده از طبیعیمناب 

کاه تحات  یا د اساتان کاوهابر شهرستاناز تواب  اسدآباد سفلی  روستای در تحقیق این ژئودزیک( مورد بررسی قرار گرتته است.تاصلۀ میانیین 
در  ای پاروژهبعد از اجارمرحلۀ های نام برده شده در نتایج بیانیر ات ایم تمام شاخص قرار دارد، انجام شده است.تعمیم ترسیب کربن  پروژۀ پوشم
ۀ سارمایاین بادان معناسات کاه  ،تتهتراکم در پیوند اعتماد و مشارکت به می ان باالیی ات ایم یا است. (1395تا  1393زمانی دو ساله )از سال بازۀ 

ایان  ز اجاراباوده و در بعاد ا حاد متوساط شبکه ات ایم یاتته است. پایداری، توازن و تعادل شبکه در قبل از اجرای پروژه درگروهی دروناجتماعی 
م یتا ااپیوناد اعتمااد  ته که ایان میا ان دریات ءن اتحاد و ییانیی اتراد نی  تا حد زیادی ارتقامی ا اند.ا حد متوسط تا زیاد ات ایم یاتتهها تشاخص

اجتمااعی ۀ سارماین اتراد و مشارکت در بیروحیۀ اعتمادسازی و تقویت  تعمیم ترسیب کربن پروژۀچشمییری داشته است. بنابراین به دنبال اجرای 
 . است داشتهدنبال اثربخشی مطلوبی را به حکمرانی مشارکتی مناب  طبیعی استقرارتقویت شده که این امر در  گروهیدرون
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 مقدمه. 1

مددیریت مندابع فرآیندد در  انددرااران متعددديدست

ااران بدر اندراید  دسدت انند اهميآفریني نقشطبيعي 

با  طبيعيابعخدمات من بيشتر ازاستفادۀ برداري و سر بهره

از مندابع  بدرداريبهدرهدر واقدع نمایند. یکدیگر رقابت مي

هداي شددید گيري رقابدتبه سمت شکلطبيعي به شدت 

چنددي  ویددعيتي ا لدد  نتيجدد   [.12]رود پدديش مددي

برداري بيش از ظرفيت مندابع و نداتواني در شدناخت بهره

ندان اخيدرا  دانشدم باشدد.فرایندهاي پویاي ااوسيستم مي

منابع طبيعي  1الگوي حکمراني ،چني  ویعيتيادارۀ براي 

پيشدنهاد  3دولتي و یا حااميت 2جاي الگوي مدیریترا به

اللدت دبر ای  امر  "حکمراني"واژۀ اطالق  [.11] اندنموده

نظر از اینکه چده چيدزي را دارد اه مویوع مدیریت صرف

ویه و  دداري از تمکددم و مویددو ي چندسدد -شددامل شددود

دستورات رسمي بوده و در شرایطي اه  وامدل تثیيرگدرار 

ز اتنها در دست و اختيار یک بازیگر نيست و تعداد زیادي 

هددا، نيازهددا و  الیددو متفدداوت اندرااران بددا توانایيدسددت

اده در واقدع بدا  شدوداار گرفته ميهآفری  هستند، بنقش

 4اي مندابع طبيعديشدبکهاني مشداراتي یدا  نوان حکمر

 از آنجایي اه حکمراندي فرایندد[. 10، 5] شودميشناخته 

گيري و اجراي تصميمات است، تمليدل حکمراندي تصميم

گيددري و تصددميمروي بددازیگران رسددمي و  يررسددمي در 

هاي رسمي و  ير رسدمي، اده اجراي تصميمات و ساختار

هدا و اجدراي تصدميمات در یدک براي دستيابي بده هددف

حکمراندي خدو  شود. ميمتمراز  آیند،ميمکان به وجود 

مداع ممددور، تاصدلي دارد: مشدداراتي، اجمشخصدد  هشدت 

 مسئوليت پریر، شفاف، پاسخگو، ایربخش و اارا، منصدفانه

گير و پيرو حکومدت قدانون. اید  شدکل حکمراندي، همهو 

بدد، شود اه فساد بده حدداقل ممکد  اداهش یاميبا ث 

اقشدار  ها به حسا  آورده شده و صداياقليت هايدیدگاه

 شنيده شود و به نيازهاي هاگيري آسي  پریر، در تصميم

 [.24جامعه پاسخ گفته شود ] حال وآینده

طبيعي امدروزه در جهدان بدا مشدکالت حکمراني منابع

اي رو به رو است و راه رهایي از ای  ب  بسدت، ورود  دیده

سدرمای  اي از جنس خدود مدردب بده نداب سرمایهو تزریو 

زنجيدرۀ در  مفقدودهحلق  اجتما ي است اه به  نوان یک 

اجتمدا ي   سدرمای[. 11] شودميدر نظر گرفته  حکمراني

انندگان ها، هنجارها و ا تمادي است اده مشداراتشبکه

تري بدا همددیگر ادنش مدثیرر وسازد تا بده طدرا قادر مي

[. 25] اننددداف مشتراشان را پيگيري اهداشته باشند و 

 ،اجتمدا ي  براي بررسي سدرمای نابرخي ممقق ،همچني 

مشدتر،، متیيرهداي دیگدري هاي جز هنجارها و ارزشبه

مانند انسجاب داخلي گروه، ا تماد متقابل در گروه، شدعاع 

  سدرمای .[6] انددو انسجاب گروهي را در نظر گرفته ا تماد

اشدداره  بدده پيوندددهاي اجتمددا ي گروهدديدروناجتمددا ي 

ادده بددر تشددابه و صددميميت اسددتوار اسددت و بددر انددد مي

پيوندددهاي خددانوادگي، همسددایگي و پيوندددهاي دوسددتي 

اجتمدا ي درون گروهدي سدرمای  . انددميايدد ثنزدیک ت

براي تقویت پایه و اساس تعاملي خاص مفيد است )مانندد 

همکدداري درون گروهددي در راسددتاي حفاظددت بيشددتر 

شود و مانند هاي طبيعي( و سب  تمریک اتماد مي رصه

چس  در جامعه شناسي براي حفظ وفاداري در گدروه بده 

 1234 .[6] رودمياار 

است چارچوبي  سرمای  اجتما يمفهوب  ،الي طور به

درگيدر  نفعانذيمليل روابط بي  ت و براي در، و تجزیه

حيداتي  ي نصدرسرمای  اجتمدا ي  .اجتما ي  در توسع

شود  ادالنه و پایدار معرفي مي  یابي به توسعدستبراي 

مددیریت پایددار  در اجتمدا ي مهدم هايمثلفده از یکي و

و مشدددارات  5. ا تمددداد[16، 15، 3] اسدددت سدددرزمي 

سددرمای   از ابعدداد مهددم و اساسددي در مبمددث 6اجتمددا ي

دو تدوان گفدت مي ،در واقع[. 21، 19، 1است ] اجتما ي

مشدارات و ا تمداد  سرمای  اجتمدا يعد مهم و اساسي بُ

را شدکل  سدرمای  اجتمدا ي، دوسویه ياست اه در تعامل

 [.8 ،4]دهند مي

 
1 Governance 
2 Management 
3 Government 
4  Network Governanace 
5 Trust 
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اجتما ي بيدان شدده سرمای  طور اه در تعریف همان

و  اسدت پایددار اجتما ي روابط اصلي معيار است، ا تماد

 مددیریت شروع براي اساسي و اليدي معيار یکدر واقع 

 فرآیندد در درگيدر انشدگران اليد  بدي  در مشداراتي

 بدي  متقابدل روابدط و ا تماد توسع مشاراتي،  مدیریت

نگرش مثبت ميان ا ضاي شدبکه را اده  [.4] است هاآن

گدردد، مديبه سب  شناخت و تعامدل دو جانبده حاصدل 

 [.20] نامندميا تماد 

اجتمدا ي مشدارات اسدت. سرمای  یکي دیگر از ابعاد 

مشارات به معني تعهدي مشدتر، بدراي انجداب فعداليتي 

معي  است اه در آن پيگيري اقدامات به صورت توافقي و 

مشارات سنگ بناي اصلي [. 21] گيردميآگاهانه صورت 

تواندد مديرود. مشارات مردب ميحکمراني خو  به شمار 

به صورت مستقيم و یا از طریو نهادهداي مشدروع واسدط 

  ها و یا نمایندگان منتخبشان باشدد. ایدآنميان دولت و 

 اجتما ي با شدرات افدراد در ممافدل  يدرسرمای  بعد از 

ي شدکل هاي گروهي افراد به معناي واقعدفعاليترسمي و 

مطلدو  امدک بده سدزایي  گيرد و ای  امر بده حکمراندي

 اند.مي

اجتما ي در نظاب حکمراني سرمای  با توجه به اهميت 

منابع طبيعي، در ای  تمقيو به بررسدي روابدط ا تمداد و 

اجتما ي اسدت، در بدي  سرمای  مشارات اه از ابعاد مهم 

آبداد سدفلي از توابدع  اسدروستاي توسع  هاي خرد اميته

تعميم پروژۀ ش شهرستان ابراوه استان یزد اه تمت پوش

د، پرداخته شده است. در اید  مقالده باشميترسي  ارب  

اي شددبکهسدعي بدر آن اسدت اده از طریدو روش تمليدل 

و مشارات  خاص )ا تماد درون گروهي( پيوندهاي ا تماد

 در( اجدراگيدري و تصدميم)در ابعاد مختلفي از جمله در  

هاي خرد توسعه در روستاي مراور در قبل شبکه زیرگروه

بررسدي تعميم ترسي  ارب ، جهدت پروژۀ از اجراي و بعد 

اسددتقرار حکمرانددي مشدداراتي منددابع طبيعددي از طریددو 

اجتما ي درون گروهدي، مدورد تمليدل و سرمای  سنجش 

 ارزیابي قرار گيرد.

 

 شناسیروش. 2

 مورد مطالعه ةمعرفی منطق. 1.2
ترسدي  ادرب  اسدتان یدزد، پدایش و تعميم پروژۀ در 

در سه روستا از توابع شهرسدتان ابرادوه  ها مجمو ا بررسي

 538100گيرد. شهرستان ابرادوه بدا مسداحت صورت مي

 140فاصددل  نفددر در  45000هکتددار و جمعيتددي معددادل 

ايلومتري جنو   ر  اسدتان یدزد و در سدي ايلدومتري 

مرز آن با استان فدارس و شدهر سدورمو شهرسدتان آبداده 

مدورد نظدر جهدت اجدراي طدر  ممدودۀ  واقع شده است.

هکتدار  70000بده ترسي  ارب  داراي مسداحتي قرید  

پدروژۀ قابل ذادر اسدت اده روسدتاهاي موجدود در  .است

روسدتاي داراي سدکنه و  12تعميم ترسي  ادرب  شدامل 

تعمديم ترسدي  پدروژۀ  باشدد.روستاي فاقد سکنه مي 60

 در استان یزد آ از شده است. 1393ارب  از سال 

 کار روش. 2.2
سدرمای  ذینفعان مملدي بدر اسداس اهميدت شبک  در 

توسدع   طبيعدي وحکمراني مشاراتي مندابعاجتما ي در 

مشددارات و خدداص ، پيوندددهاي ا تمدداد روسددتایيپایدددار 

سنجش شد اه در پيوند مشارات ميزان مشارات ا ضاي 

گيري و اجراي تصميمات هاي روستایي در تصميمصندوق

ا تماد و مشارات مثلف  مماسبه گردید. در ای  تمقيو دو 

اجتمدا ي در سدط  سدرمای  هاي اصدلي لفدهثبه  ندوان م

روستا مورد بررسي قرارگرفتده اسدت. جهدت  هايزیرگروه

تمليل و ارزیابي اجتما ي روابط بي  ذینفعان مختلدف در 

اجتما ي   بکهاز رویکرد تمليل ش آباد سفلي اسدروستاي 

ارزیابي پيوندهاي ا تماد و مشارات در استفاده شده است. 

 تدا)قبل از شروع پروژه(  1393شهریور ماه دوساله از بازۀ 

 انجاب شده است.)بعد از شروع پروژه(  1395 شهریور ماه

ها و موارد بررسي شده به جهت پدایش و تماب شاخص

در  ترسدي  ادرب تعميم پروژۀ ارزیابي اارایي و ایربخشي 

بازۀ در دو جهت استقرار حکمراني مشاراتي منابع طبيعي 

اند. در ابتدا با زماني قبل و بعد از اجراي پروژه سنجش شده
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پروژۀ اسناد موجود در مطالع  استفاده از روش پيمایشي و 

روسدتاي توسع  خرد اميت  ، ا ضاي تعميم ترسي  ارب 

پرسشدنام  شناسایي شده و بدر اسداس آن  اسدآباد سفلي

مسدتقيم و مشداهدۀ اي تددوی  و از طریدو تمليل شدبکه

خدرد اميتد  مصاحبه با هریدک از افدراد تکميدل گردیدد. 

گدروه اسدت.  6متشدکل از  اسدآباد سدفليروستاي توسع  

ا ضداي از نفر  78شونده در ای  تمقيو تعداد افراد پرسش

، روابط هالرا در تمليل داده .ای  اميته بوده استهاي گروه

بي  ا ضاي هر گروه در ای  روستا مورد تمليل و ارزیدابي 

اي مدورد اسدتفاده در قرار گرفته است. روش تمليل شبکه

است اه ال ا ضاي شدبکه  1ای  تمقيو روش شبکه اامل

آوري هاي جمعدهد. در نهایت دادهرا مورد بررسي قرار مي

 .مورد تمليل قرار گرفت UCINET 6.507افزار شده در نرب

 اجتماعیشبکة روش تحلیل  .1.2.2
ک  شددببرد رویکددرد تمليددل رهاي اخيددر اددادر سددال

اجتما ي رونو یافتده سرمای  در ارزیابي  (SNA)اجتما ي 

سدداخت مطالعدد  اجتمددا ي، شددبک  هدددف تمليددل اسددت. 

اي از تئدوري، مجمو دهاجتما ي است و به همي  منظور، 

 [.2] تکنيک و ابزار ایجاد ارده استل، مفاهيم، اصو

هاي اجتما ي بدا شناسدایي سداختارهاي تمليل شبکه

اجتما ي موجود نقش مهمي در دخالت ای  سداختارها در 

گيدري و مددیریت امدور جامعده تصدميمدر حل مشکالت 

تواندد بده  ندوان یدک روش خواهد داشت. اید  روش مي

ي خاصدي هامند و تمليل جنبهمناس  براي توصيف نظاب

هداي هاي اجتما ي بده  ندوان زیربنداي طر از پيچيدگي

 [.26]پایدار به اار رود توسع  مشاراتي در 

 ایهای تحلیل شبکهشاخص .2.2.2

هاي مورد نظر در ای  تمقيو در سدط  ادالن شاخص

ها بدر اسداس سدند اند. اید  شداخصشددهسنجش شبکه 

 –هاي اجتمددا يمليددل و ارزیددابي شددبکه مددل تبرنامدد  

طبيعدي و توانمندسدازي جوامدع هاي منابعسياستي پروژه

اند اده در ادامده بده معرفدي هدر انتخا  شدده[ 7] مملي

 1 شاخص پرداخته شده است.

 2تراکم. 1.2.2.2
پيونددهاي ارتبداطي  تراام به صورت نسبت تعداد ال

 موجود در بي  افراد به حدااثر پيوندهاي ارتباطي ممکد 

ميزان  تراام باال در شبکه .]14[ گردددر شبکه تعریف مي

دهد چرا اه باال بدودن باالي انسجاب در شبکه را نشان مي

گراري تددراام افددزایش ا تمدداد و تسددهيل در بدده اشددترا،

اطال ات و منابع و همچني  افزایش مشارات و همکداري 

 .]17[ بي  ذینفعان را در پي خواهد داشت

 3دوسویگی پیوندها .2.2.2.2
هاي مهم در تعيدي  شاخص دوسویگي یکي از شاخص

توان از ای  باشد. ميمورد نظر ميشبک  ميزان پایداري در 

شاخص براي مشخص نمدودن ميدزان ا تمداد و مشدارات 

 .]13[ متقابل افراد در شبکه استفاده نمود

 4یافتگی پیوندهاانتقال. 3.2.2.2
گراري پيوندها بي  سه فدرد ای  شاخص از به اشترا،

ها به  نوان پل ارتباطي بدي  دو فدرد دیگدر اه یکي از آن

گانه در شود. در واقع هرچه روابدط سدهباشد حاصل ميمي

تر تر و متدوازنبرداران بيشتر باشد شبکه متعدادلبي  بهره

 بوده و شکنندگي آن امتر خواهد بود و نشان از استمکاب

 .]13[و پایداري بيشتر روابط در شبکه دارد 

ترین )کوتااه 5ژئودزیکفاصلة میانگین  .4.2.2.2

 فاصله میان دو کنشگر(
تری  فاصددله ميددان دو انشددگر  بددارت اسددت از اوتدداه

فاصله اجتما ي دو فرد اه با امتری  تعدداد واسدطه بدي  

 شدودگيري ميیک فرد و سدایر افدراد درون شدبکه انددازه

 
1 Whole Network 
2 Density 
3 Reciprocity 
4 Transitivity 
5 Average Geodesic Distance 
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هدر چده ميدانگي  شداخص ژیودزیدک امتدر باشددد  .]23[

سر ت گردش و تبدادل اطال دات بداال بدوده و در نتيجده 

و انسدجاب و  یابددبدي  افدراد افدزایش مي 1اتماد و یگانگي

 .]25[شود اجتما ي نيز بيشتر ميسرمای  

 

 نتایج. 3

اجتماعی سرمایة های تراکم و میزان شاخص. 1.3

خاارد کمیتاة هاای در ساط  زیرگااروهگروهای درون

 روستای اسدآباد سفلیتوسعة 
 روستایي بهتوسع  هاي در ای  بخش تماب ا ضاي گروه

اددالن در نظددر گرفتدده شددده اسددت و شددبک   نددوان یددک 

هاي سط  االن، در زمدان قبدل و بعدد از اجدراي شاخص

تعميم ترسي  ارب ، سنجش گردیده اسدت. پيوندد پروژۀ 

اده مشدارات  مشارات به دو پيوند تفکيدک شدده اسدت

گيدري و اجدراي هاي روستایي را درتصميما ضاي صندوق

نماید و مشارات ال نيز از ترايد  تصميمات سنجش مي

هاي مشارات در قبل و بعد از اجراي پروژه حاصل ماتریس

تري از مشارات در بي  افدراد بده شده است اه دید دقيو

( 1)آید. نتایج مربوط بده اید  بخدش در جددول دست مي

شاخص تراام اندازۀ رده شده است. مطابو نتایج حاصله، آو

زمان قبل از اجراي پدروژه بدر اسداس پيوندد ا تمداد و  در

گيري و اجرا و نيدز مشدارات ادل در مشارات در تصميم

آباد سفلي به ترتي   ذینفعان مملي در روستاي اسدشبک  

درصدد بددوده ادده نمایددانگر ميددزان  54و  35، 2/34، 1/47

شدبک  ط در دو پيوند ا تمداد و مشدارات در تراام متوس

ترسدي  پدروژۀ ا ضاي صندوق ای  روستا قبدل از اجدراي 

ارب  است. بعد از اجراي پروژه ميدزان شداخص تدراام در 

آباد به همان ترتيد   بي  ا ضاي صندوق در روستاي اسد

باشد از مي 1/77و  7/63، 6/57، 3/76ذار شده به صورت 

نمود اه ميزان انسجاب اجتما ي و  توان استداللميای  رو 

اجتمددا ي در ایدد  روسددتا در حددد سددرمای  آن ادامدد  در 

تدوان بيدان نمدود اده بده دليدل اما مي باشدميمتوسطي 

تشکيل صندوق خرد توسعه در ای  روستا ميزان ا تمداد و 

مشارات مردب به یکدیگر به ویدعيت متوسدط تدا خدو  

آل ایددهیانگر حالت یافته است. ای  مهم هر چند نما ءارتقا

باشدد ولدي نشدان از آن دارد اده اقددامات یک شبکه نمي

و اجدراي مملدي جامعد  صورت گرفتده در جهدت بسديج 

ترسددي  اددرب  در مسددير پددروژۀ در حکمرانددي مشدداراتي 

درسددت و اصددولي قددرار داشددته و قددادر بدده ایفدداي نقددش 

وجود نياز است اه روابط بدي   ای  باشد. باتثیيرگراري مي

هاي مشاراتي به از پيش تقویت گردد تا فعاليتافراد بيش 

ها و اجراي تصميمات گروهي در گيريتصميمخصوص در 

بدیهي است اه با افدزایش . خوبي صورت گيردصندوق به 

ا ضدداي صددندوق، انسددجاب شددبک  ا تمدداد و مشددارات در 

جتما ي در شبکه افزایش اسرمای  اجتما ي و به دنبال آن 

اجتمدا ي منجدر بده اسدتقرار سدرمای  افزایش  یابد اهمي

طبيعي در منطقه خواهد مطلو  حکمراني مشاراتي منابع

بده تفکيدک گروهدي نيدز تدراام درون( 2)در جددول شد. 

 آباد سفلي آورده شده است. در سط  روستاي اسدها گروه

1قبل و بعد از اجرای پروژهمرحلۀ آباد سفلی در  ها در روستای اسدگروهکل اعضای  سطح در تراکم زانیم .1 جدول
 

 قبل از اجراي پروژهمرحل   بعد از اجراي پروژهمرحل  
 مرز ااولوژیک نوع پيوند

 تراام)%( تراام)%(

 ا تماد 1/47 3/76

 آباد سفلي روستاي اسد
 گيريمشارات در تصميم 2/34 6/57

 مشارات در اجرا 35 7/63 مشارات

 مشارات 54 1/77

 
1 Solidarity 
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 روستایی توسعۀ های در سطح اعضای گروهها به تفکیک گروهگروهی میزان تراکم درون .2 جدول

 قبل و بعد از اجرای پروژهمرحلۀ در روستای اسدآباد سفلی در 

 

 از اجراي پروژهقبل مرحل   بعد از اجراي پروژهمرحل  
 نوع پيوند

تعداد 

 ا ضا
 مرز ااولوژیک گروه

 تراام)%( تراام)%(

 15 ا تماد 2/56 6/68

 اميد

روستاي 

 اسدآباد سفلي

 گيريمشارات در تصميم 6/38 1/55

 مشارات در اجرا 40 2/56 مشارات

 مشارات 3/63 7/70

 18 ا تماد 2/79 91

 ابوالفضل
 گيريمشارات در تصميم 4/44 4/78

 مشارات در اجرا 4/44 5/77 مشارات

 مشارات 6/69 4/94

 14 ا تماد 2/78 9/79

 باران
 گيريمشارات در تصميم 4/47 5/67

 مشارات در اجرا 1/48 9/79 مشارات

 مشارات 4/72 2/85

 13 ا تماد 2/69 8/87

 فاطمه الزهرا
 گيريمشارات در تصميم 1/64 1/73

 مشارات در اجرا 5/61 2/78 مشارات

 مشارات 8/78 7/82

 6 ا تماد 60 90

 گل نرگس
 گيريمشارات در تصميم 7/36 3/63

 مشارات در اجرا 7/36 70 مشارات

 مشارات 3/53 3/93

 12 ا تماد 8/78 6/85

 معراج
 گيريمشارات در تصميم 1/56 6/60

 مشارات در اجرا 6/60 2/68 مشارات

 مشارات 8/81 8/81

 

در یافتگی پیوندها میزان دوسویگی و انتقال. 2.3

روساتای توساعة های خارد های کمیتهسط  زیرگروه

 قبل و بعد از اجرای پروژهمرحلة در اسدآباد سفلی 
یدافتگي ميدزان دوسدویگي و انتقال(، 3)نتایج جددول 

ها گروهال پيوندهاي ا تماد و مشارات را در بي  ا ضاي 

شداخص انددازۀ دهد. نشان ميآباد سفلي  در روستاي اسد

قبدل از اجدراي مرحلد  دوسویگي براي پيوند ا تماد و در 

بعددد از اجددراي طددر  مرحلدد  درصددد و در  74/45طددر  

اید  اندازۀ گيري شده است. همچني  درصد اندازه 51/73

گيري و مشدارات تصميمشاخص براي پيوند مشارات در 

 51/28و  84/27قبدل از اجدراي طدر  مرحل  در اجرا در 

 99/57و  16/57بعد از اجراي طدر  مرحل  درصد و براي 

انددازۀ دهد طور اه نتایج نشان ميدرصد بوده است. همان

ي در هر دو پيوند ا تماد و مشارات بعدد شاخص دوسویگ

آبداد سدفلي نسدبت بده  از اجراي پروژه در روسدتاي اسدد

یافتده اسدت اده بيدان  قبل از اجدراي آن افدزایشمرحل  

تعميم ترسي  ارب  ا تمداد و پروژۀ اند بعد از اجراي مي
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یافته و به حد متوسدط مشارات متقابل بي  افراد افزایش 

توان بيان نمود اده بعدد از نتيجه مي در. یافته است ءارتقا

تر در بدي  افدراد اي پایدارتر و منسجماجراي پروژه، شبکه

منسددجم و شددبک  شددکل گرفتدده اسددت ادده ایجدداد یددک 

توسدع  هماهنگ، راهکاري مناسد  جهدت دسدتيابي بده 

با ای  وجدود  ،باشدهاي متقابل ميپایدار و افزایش فعاليت

زایش و تفداوت معنداداري نتایج پس از اجراي پروژه نيز اف

دهد. در واقدع اجدراي پدروژه توانسدته ا تمداد و نشان مي

مشارات را در بي  افراد بيش از پديش نهادینده نمدوده و 

سدرمای  آن نتيجد  پایداري شبکه را افزایش دهدد اده در 

آبداد سدفلي  اجتما ي درون گروهي افراد در روستاي اسد

اه ای   امل نقدش  یافته استبعد از اجراي پروژه افزایش 

طبيعدي مهمي در اجراي موفو حکمراني مشاراتي مندابع

 .داشتدر ای  منطقه خواهد 

طدور اده شاخص انتقال یافتگي همچني  همدان نتایج

پيش از ای  هم اشداره گردیدد نشدان از آن دارد اده اید  

پيش از اجراي طدر  مرحل  شاخص در پيوند ا تماد و در 

دوب پایش بده مرحل  درصد بوده اه ای  ميزان در  09/43

درصد افزایش یافت. در ارتباط با پيوندد مشدارات  36/58

ر مدورد پيونددهاي نيز ميانگي  شاخص انتقدال یدافتگي د

مرحلد  ات در اجدرا در و مشدارگيري تصميممشارات در 

و  93/25، 41/25و مشدارات ادل برابدر بدا  پيش از اجدرا

پدس از اجدراي مرحل  درصد بود اه ای  ميزان در  65/39

 ءدرصد ارتقدا 84/57و  46/44، 97/39پروژه به ترتي  به 

ای  شاخص اندازۀ دهد طور اه نتایج نشان ميهمانیافت. 

قبدل از مرحلد  بعد از اجراي پدروژه نسدبت بده مرحل  در 

اه  دهدیافته است. ای  امر نشان مي اجراي پروژه افزایش

بعد از اجراي پروژه اتماد و همبستگي افدراد تدا حددودي 

تر در بي  ا ضاي تر و متوازناي متعادلبيشتر شده و شبکه

 .گرفته استآباد سفلي شکل ها در روستاي اسدگروه

 روستایی توسعۀ های اعضای گروه سطح در وندهایپ یافتگیانتقال و یگیدوسو شاخص ۀانداز .3جدول

 قبل و بعد از اجرای پروژهمرحلۀ آباد سفلی در  اسد یروستادر 
 

بعد از مرحل  

 اجراي پروژه

قبل از مرحل  

 اجراي پروژه

 بعدمرحل  

 از اجراي پروژه

 قبل مرحل  

 مرز ااولوژیک نوع پيوند از اجراي پروژه

 )%( دوسویگي )%( دوسویگي انتقال یافتگي انتقال یافتگي

 ا تماد 74/45 51/73 09/43 36/58

 سفليآباد  روستاي اسد
 گيريمشارات در تصميم 84/27 16/57 41/25 97/39

 مشارات در اجرا 51/28 99/57 93/25 46/44 مشارات

 مشارات 49/86 23/96 65/39 84/57

 

در پیوند اعتمااد و  ژئودزیکفاصلة میانگین . 3.3

هاای خارد هاای کمیتاهساط  زیرگاروهمشارکت در 

قبال و بعاد مرحلة در  آباد سفلی روستای اسدتوسعة 

 از اجرای پروژه
در پدایش اول و قبدل از (، 4)با توجه به نتایج جددول 

فاصددل  تعمدديم ترسددي  اددرب  در ميددزان پددروژۀ اجددراي 

ژیودزیک در پيونددهاي ا تمداد در قبدل و بعدد از اجدراي 

بوده اسدت. در مدورد پيوندد  23/1و  44/1پروژه به ترتي  

و پيوندد  42/1و  7/1گيري به ترتيد  مشارات در تصميم

و در مددورد پيونددد الددي  36/1و  68/1مشددارات در اجددرا 

گيدري و اجدرا در مشارات اه از تراي  پيوندهاي تصميم

ز اجراي پروژه به دست آمده اسدت بده ترتيد  قبل و بعد ا

باشد. با توجه به نتایج به دست آمدده در مي 23/1و  46/1

شدود اده ميدزان قبل و بعد از اجراي پروژه مشداهده مدي

ژیودزیک در بي  افراد ااهش یافته است و در مورد فاصل  
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شود. بلندتری  مسير تماب پيوندها ای  ااهش مشاهده مي

اي پدروژه مربدوط بده پيوندد مشددارات در در قبدل از اجدر

باشد اه بيانگر ای  نکته است اه سر ت گيري ميتصميم

ها نسبت گيري ا ضاي گروهگردش پيوندها در امر تصميم

گيدرد. لدرا یدرورت به سایر پيوندها به اندي صورت مدي

گيري زمان بيشدتري بدراي همداهنگي دارد در امر تصميم

 افراد صرف شود.

 در فلیآباد س روستایی در روستای اسدتوسعۀ های بین اعضای گروه در مشارکت و اعتماد وندیپ در کیژئودز ۀفاصل نیانگیم شاخص .4جدول

 ی پروژهاجرا از بعد و قبل ۀمرحل
 

 قبل از اجراي پروژهمرحل   بعد از اجراي پروژهمرحل  
 ااولوژیکمرز  نوع پيوند

 ژیودزیکفاصل   ژیودزیکفاصل  

 ا تماد   44/1 23/1

 آباد سفلي روستاي اسد
 گيريمشارات در تصميم 7/1 42/1

 مشارات در اجرا 68/1 36/1 مشارات

 مشارات 46/1 23/1

 

 گیریبحث و نتیجه. 4
طبيعدي تددوی  با توجه به اهميدت حفاظدت از مندابع

ه بدبرداري پایدار از اید  مندابع بهرهراهبردهاي حفاظت و 

در  گردد.ميبنيادي بيش از پيش احساس  نوان یرورتي 

چني  ویعيتي نقش اصلي با روستایيان است اه ذینفعان 

مشدارات مدردب  .]11[ شوندابع ممسو  مياصلي ای  من

ی  است و ااي یام  اجرا و پایداري آن پروژه پروژهدر هر 

طبيعدي از اهميدت بيشدتري مسئله در حفاظدت از مندابع

باشد، زیرا مسایل مربوط به ممديط زیسدت و ميبرخوردار 

منابع طبيعي بدا زنددگي جوامدع مملدي آميختده اسدت و 

اي نيازمندد مشدارات اید  جوامدع برنامدهتوفيو هر ندوع 

 .]12[ خواهد بود

ریدزي، برنامدهگيدري، تصدميمبنابرای  نقش مدردب در 

حفاظتي اهميت حياتي برنام  اجرا، نظارت و ارزشيابي هر 

تي مناس  براي حفاظت از ای  از ای  رو نظاب مدیری .دارد

ها، بایستي بر مبناي مدیریت مبتندي بدر مشدارات  رصه

بنا نهداده شدود. برداران منابع طبيعي( )بهرهجوامع مملي 

پایددار توسدع  اصدلي  ملدي ادردن  به بياني دیگر راهبرد

 حکمراني مشاراتي منابع طبيعدي داشدته اسدتبر تثايد 

مویددو ي طبيعددي حکمرانددي مشدداراتي منددابع. ]24[

چندسویه و  اري از تمکم و دستورات رسدمي بدوده و در 

شرایطي اه  وامل تثیيرگرار تنها در دست و اختيدار یدک 

اندرااران بددا بددازیگر نيسددت و تعددداد زیددادي از دسددت

آفدری  هسدتند، نيازهدا و  الیدو متفداوت نقشها، توانایي

اده در واقدع بدا  ندوان حکمراندي  شدوداار گرفتده ميهب

 شدودشدناخته مدي 1طبيعدياي مندابعمشاراتي یدا شدبکه

هاي شناخته شده جهدت اسدتقرار موفدو یکي از راه. ]11[

باشدد. در اجتما ي مديسرمای  ، ارتقاء مشاراتي حکمراني

براي حکمراندي  تماب الزاماتي را اهاجتما ي سرمای  واقع 

 .]23 [ دهددر خود جاي مي ،دمشاراتي یرورت دار

اجتمددا ي سددرمای  ش و ارزیددابي در ایدد  تمقيددو پددای

توسددع  خدرد  هدداياميتده ا ضددايگروهدي در بدي  درون

ابرادوه اسدتان از توابع شهرستان  آباد سفلي اسدروستاي 

باشدد مي تعميم ترسي  ادرب اه تمت پوشش پروژه  یزد

از طریو بررسدي و تمليدل دو پيوندد ا تمداد و مشدارات 

هاي مختلفدي چدون تدراام، صاجتما ي و سنجش شداخ

ژیودزیدک بدا فاصدل  یافتگي و ميدانگي  ، انتقالدوسویگي

اجتمدا ي صدورت گرفتده شدبک  استفاده از روش تمليدل 

نتایج پایش و ارزیابي انجاب شده بر روند صدعودي و است. 

 
1 Network Governanace 
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شده در بعدد از اجدراي پدروژه  هاي یاداخصرو به رشد ش

تعمديم تدوان آن را بده اجدراي پدروژه داللت دارد اده مي

و تثیير ای  پروژه در ای  زمينده نسدبت داد.  ترسي  ارب 

توان ا ا نمود اه اجراي پروژه در ا تمادسدازي در واقع مي

مشدارات و روحيد  و ایجاد بستر مناسد  جهدت تقویدت 

قرار موفدو و در واقع در اسدتها همکاري  بي  ا ضاي گروه

 موفقيت آميز بوده است.طبيعي حکمراني مشاراتي منابع

بعدد از اجدراي مرحلد  ميزان باالي شاخص تدراام در 

 روسدتايتوسدع  خدرد اميتد  هاي پروژه در بي  زیرگروه

ي  ا تمداد و مشدارات در بددهد نشان ميآباد سفلي  اسد

زميند  توسدع  افراد تقویت شده اسدت و بده اید  ترتيد  

تددوان بنددابرای  ميسددازد. اجتمددا ي را فددراهم ميسددرمای  

در تعمديم ترسدي  ادرب  پروژۀ استدالل نمود اه اجراي 

ای  روستا توانسته اسدت بدا ا تمادسدازي و ایجداد بسدتر 

هدا و همناس  جهت مشارات و همکاري بي  ا ضداي گرو

تسددهيل در بدده روسددتایي اميتدد  توسددع  هاي سددرگروه

و بده دنبدال آن افدزایش  گراري اطال ات و مندابعاشترا،

گروهدي را بده دروناجتمدا ي سرمای  انسجاب اجتما ي و 

ه گردد حکمراني بدای  امر با ث ميدنبال داشته باشد اه 

 . نتدایج تمقيقدات شکلي مطلو  در منطقده مسدتقر شدود

 .دانمویوع را تثیيد ميای   ]18[

همچني  ميدزان ا تمداد متقابدل و مشدارات متقابدل 

قبل از اجرا به ميدزان مرحل  ها در متوسط در بي  زیرگروه

ارتباطدات و ميدزان شدبک  متوسط رو بده بداالي پایدداري 

بعدد از اجدرا مرحلد  نهادینه شدن پيونددهاي مختلدف در 

ابل منجدر متق ارتقاء یافته است. افزایش ا تماد و مشارات

و به دنبال آن تقویت  ءبه افزایش پایداري روابط بي  ا ضا

تدوان بيدان گدردد. مديگروهدي مياجتما ي درونسرمای  

نمود اه اجراي پروژه با تثیير مثبت خود در جهت افزایش 

ها، پایددداري روابددط متقابددل و دوسددویه در ميددان سددرگروه

نهادینه شدن شبکه را افزایش داده است؛ در واقع به  لت 

و افدزایش مکاري در ميان ا ضاي اميتده رو  ا تماد و ه

سدرمای  هداي مملدي، ها بده هنجارهدا و  رفپایبندي آن

اه خود زمينه سداز گروهي ممقو گردیده اجتما ي درون

طبيعدي هداي مندابعاجراي هرچه بهتر حکمراني در  رصه

 باشددای  مطلد  مديمثید است. نتایج تمقيقات مختلف 

]9 ،22 ،23[. 

اتماد و یگانگي باالي بي  افراد سب  افدزایش سدر ت 

گردش اطال ات و منابع در بي  آندان گردیدده و بده اید  

ترتي  زماني اده افدراد بدراي هماهندگ شددن در جهدت 

هاي مشاراتي و مدیریتي نياز دارند به شدت اجراي پروژه

یابد. در واقع با توجه به اهميت زمان و سدر ت ااهش مي

در بمدث مددیریت مشداراتي، تقویدت هماهنگ سداخت  

پيوند ا تماد و به ویژه مشدارات جهدت افدزایش سدر ت 

ن گردش ای  پيوند در بي  افراد و به دنبال آن ااهش زما

بدرداران در راسددتاي تمقددو همداهنگي و اتمدداد بددي  بهره

حکمراني خو  منابع طبيعدي بسديار مهدم اسدت. نتدایج 

 انند.ميتثیيد  حایر رانتيج  نتایج  ]10و 8 [تمقيقات 

توان بيان نمود بدا توجده بده گسدتردگي ميدر نهایت 

توانددد یگاندده بددازیگر نمددينظدداب منددابع طبيعددي، دولددت 

ه هاي منابع طبيعي باشد، بلک رصهریزي و مدیریت برنامه

اجتمدا ي و بسترسدازي سدرمای  یروري است بدا تقویدت 

براي حضور هرچه بيشدتر آن بدازیگران دیگدري از جملده 

تدری  قشدر بدر اید  تثیيرگدرار مع مملي اه در واقدع جوا

ها سدهيم باشدند. اید  گيريباشند، در تصميمميها  رصه

  هدا، تهيدگيدريتصدميمشدود اده مدردب در ميامر با ث 

هددا آنیددت اسددتفاده از هددا، اجددرا و در نهاپددروژههددا و طر 

ارتقدداء تمقدو چندي  تفکدري الزمد  سدهميم باشدند اده 

حکمرانددي مناسد  اسدتقرار اجتمدا ي در جهددت سدرمای  

حفاظددت و احيدداي  بددا هدددفمشدداراتي منددابع طبيعددي 

برداران هاي طبيعي با مشارات جوامع مملي و بهره رصه

 .باشدها ميای   رصه

توان بيدان دست آمده ميهدر نهایت با توجه به نتایج ب

اي موفدو، پروژهترسي  ارب  به  نوان تعميم پروژۀ نمود 

بددرداري و مدددیریت رویکددرد مشدداراتي در امددر بهددره بددا

طبيعدي اده در آن جوامدع مملدي ممدور هاي منابع رصه

باشدند توانسدته اسدت بدا راهکارهدا و ميها اجراي فعاليت

اجتمدا ي سدرمای  اار گرفته شده بر ميزان ههاي بتکنيک
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در مناطو مورد مطالعه بيفزاید اه ای  امر موج  استقرار 

طبيعي در منداطو اجدراي ي مشاراتي منابعموفو حکمران

 ای  پروژه گردیده است.

تدری  اقددامات در مهدمذار ای  نکته مهم است اه از 

مملي و تقویت آن و بده تبدع جامع  راستاي ا تماد سازي 

بده  ،آن تقویت پيوندهاي مشارات در بعد از اجراي پدروژه

مدرتبط اسدت. در اید  جامعه مملي توانمندسازي فرآیند 

ارزیدابي مشداراتي فرآیندد روژه اقدامات اساسي از جمله پ

 توسط تسهيلگران بومي منطقده PRAروستایي با تکنيک 

انجداب  ممليجامع  در راستاي تقویت توانمندي اجتما ي 

در ای  پروژه با مشارات مردب و دخالدت دادن شده است. 

ارزیدابي اليد  فرآیندد گيري براي روسدتا تصميمها در آن

مشاراتي روستایي انجداب گرفتده اسدت. اید  امدر سدب  

هدا بعدد از گيريتصميممملي در جامع  افزایش مشارات 

تدری  اهدداف در مهدمیکدي از اجراي پدروژه شدده اسدت. 

فرآیندد توان ميمملي بوده اه جامع  توانمندسازي بسيج 

مملددي اسددت را جامعدد  مشددارات الزمدد  نهادسددازي ادده 

پایددار توسدع  هدا صندوقاندازي راهقبل از  ملياتي نمود. 

روستا مدت دو ماه تسهيلگران با جامعه مملي مدورد نظدر 

اند. از دیگدر مدوارد مهدم در تقویدت داشتهارتباط مستمر 

ا تماد، فرایند یادگيري اجتما ي از طریو ارتباط مسدتمر 

نقش مهمي نيز اه تسهيلگران با جامعه مملي هدف بوده 

ي ذینفعان مملي داشته است. بده ندو ي در تقویت همکار

توان استدالل نمود بدا تقویدت ا تمداد و مشدارات یدا مي

 آبدداد اجتمددا ي درون گروهددي در روسددتاي اسدددسددرمای  

آوري ای  جامعه نسدبت بده تا سفلي ظرفيت سازگاري و 

هاي طبيعي و زیست مميطي تقویدت خواهدد شدد. بمران

تثیيدد قدات خدود ممققان دیگر نيز اید  مدورد را در تمقي

 .]11و10[ اندنموده

 

 سپاسگزاری
طبيعددي و اددل منددابعادارۀ از حمایددت و همکدداري 

آبخيزداري استان یزد و اارشناسان و تسدهيلگران ممتدرب 

ادارۀ تعميم ترسي  ادرب  اسدتان یدزد و همچندي  پروژۀ 

منددابع طبيعددي و آبخيددزداري شهرسددتان ابراددوه تشددکر و 
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