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تقویت سرمایۀ اجتماعی برونگروهی
در راستای استقرار مدیریت اجتماع محور در مناطق خشک
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چکیده

رویکرد مدیریت اجتماع محور از جمله رویکردهایی استتتت اه اهمفت ینای د ای در یراگرد مدیریت ستتترزمفا دارد اه در اف ایراد محلی در ممامی
مراحل برنامهرینی و اجرای برنامههای مدیریتی سرزمفا ،یعاالنه م شارات میا د و در مران م صمفمگفریها قرار دارند .با موجه به ای که رویکرد
اجتماع محور مأثفر ب سنایی بر ارمقاء سرمایه اجتماعی بروفگروهی دارد ،پژوهش حا ضر اثر بخ شی رویکرد مدیریت اجتماع محور در را ستای مقویت
سرمایه اجتماعی را مورد محلفل قرار میدهد .جامعه مورد مطالعه شامل الفۀ سرگرو های چهار روستای زیارت شا  ،د رضا ،رستم اباد علی چارک
و علی اباد ه شت صد متری ،از موابع شهر ستاف ریگاف ا ستاف ارماف ا ست اه مدیریت م شاراتی م اطق خ شک در ایا م طقه اجرایی شد ا ست.
ارزیابی سرمایه اجتماعی با ا ستفاد از روش محلفل شبکه و س جش پفوندهای اعتماد و م شارات و با ا ستفاد از شاخصهای سطح االف شبکۀ
ذی فعاف محلی صورت گریته ا ست .ابنار پژوهش پر س ش امۀ محلفل شبکهای بود و معداد  33نفر بر ا ساس روش نمونهگفری شبکۀ اامل مورد
پر سش قرار گریت د .نتایج ن شاف از مفناف متو سط شاخصها در مرحلۀ قبل از اجرا و روند مثبت و صعودی ایا شاخصها به دنبال اجرای پروژۀ
اجتماع محور و مشاراتی دارد .ب ابرایا اجرای پروژۀ مذاور م جر به اعتمادسازی و مقویت روحفۀ مشارات و همکاری در بفا سرگرو ها و در نتفجه
مقویت سرمایه اجتماعی بروف گروهی شد ا ست اه ایا امر اثربخ شی مطلوب رویکرد اجتماع محور مدیریت سرزمفا در را ستای اینایش سرمایه
اجتماعی بروف گروهی برای مدیریت مشاراتی م اطق خشک را مورد مأافد قرار می دهد.
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 .1مقدمه

در شتتکل دادف حفات اجتماعی مشتتارات دارند [ ]31و
حا صل اف م سهفل در ش فدف صدای دیگراف ،اح ساس
مالکفت نمودف ،نفروم د ساختا نامواناف ،درهم شک ستا
یره گ سکوت و از مفاف بردف حا شفه ن شف ی و ااهش
اننوای اجتماعی خواهد بود [.]09

رویکرد اجتماع محور رویکردی در پفشگفری ا ست اه
در اف بته نقش عوامتل محفطی و اجتمتاعی در ارمقتاء
"افففت زندگی" و "ریا اجتماعی" مردم موجه میشتتود.
مدیریت اجتماع محور رویکردی مبت ی بر موسعه است اه
هدف اف در بل د مدت ارمقاء یرای د موستتتعه استتتت و به
صتتتورت بالقو بر موانم دستتتازی مشتتتاراتی و ای جاد
ستتاختارهایی با قابلفت انتقال مفکرات و مطالبات از پایفا
به باال ب ا شد است [ .]93در رویکرد اجتما ع محور مالش
میشتتتود ما ایراد و گرو های یعال و مأثفرگذار جوامع به
ی عال فت و ایفای نقش در ممامی مرا حل چر خۀ مدیر یت
یراخوانتتد شتتتونتتد و شتتترایط الزم بتته م ظور اینایش
ظریفت های ایراد و گرو های محلی یراهم اید [ .]31در
واقع؛ هدف ا صلی ایا رویکرد ،درگفر اردف نفروهای بومی
و محلی در یرای د های برنامهرینی ،ستتتفاستتتتگذاری،
هماه گی ،ا ترل و ستتازماندهی مدیریت با هدایت دولت
است [ .]25ایا رویکرد به دلفل ماهفت مشاراتی خود در
مقای سه با سایر روشها اثرات موانم د سازی بف شتری دارد
[ ،]03اه ایا موانم دی در ستتایۀ ظریفتستتازی در ایراد
ایجاد میگردد .ب ابرایا انتظار میرود اه به اارگفری ایا
رویکرد در نهایت م جر به اصتتتالا ستتتاختاری اجتماع،
موانم دی ایراد برای حل مستتا،ل ،ایجاد مشتتارات بفشتتتر
ایراد در برنامههای اجتماعی گردد [ .]99در ایا راستتتتا
سرمایۀ اجتماعی یکی از ارااف ا سا سی در موانم د سازی
اجتماعی جوامع محلی [ ]20و یکی از مهممریا مفاهفم
جامعه ش اختی در مدیریت م شاراتی سرزمفا مح سوب
می شود [ .]99برای س جش سرمایۀ اجتماعی از دو مؤلفۀ
اعتماد و مشتتارات استتتفاد شتتد استتت .اعتماد یکی از
ع اصتتتر مهم و حفامی در امر مشتتتارات بود و به ع واف
مستتهفلا دۀ یضتتای ریتار جمعی و ایجاد ا دۀ یضتتای
اجتمتتاعی مبت ی بر مشتتتتاراتتت ملقی میگردد [.]01
مشارات به اف دسته از یعالفتهای ارادی داللت دارد اه
از طریق افها اعضتتای یک جامعه در امور محله ،شتتهر و
رو ستا شرات ارد و به صورت م ستقفم یا غفر م ستقفم
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 .1.1رویکرد اجتماع محور
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رویکرد اجتماع محور ،رویکردی ا ست در پف شگفری اه
در اف به نقش عوا مل محفطی و اجت ماعی در افف فت
ز ندگی و ر یا اجت ماعی مردم مو جه میشتتتود .همن فا،
رویکردی بر اساس مدل محفطی -اجتماعی و مداخلۀ اامل
و مؤثر ذینفعاف در یک اجتماع اوچک استتتت اه در اف
اعضتتاء برای ارمقاء شتترایط خود ،به برنامهرینیهای محلی
ا قدام میا د [ .]33در رویکرد مدیر یت اجت ماع محور،
جوامع محلی به ع واف جوامعی اه موانایی عمل و مشارات
دارند در نظر گریته میشتتتوند نه جوامعی اه باید به افها
امک ارد و یا ای که اناف نامواف هستتتت د .از ایا رو ،ایا
رویکرد از همکاری اجتماعی محلی و مشتتتارات محلی در
یرای د مدیریتی استقبال میا د [ .]35رویکردهای اجتماع
محور به صورت بالقوّ بر موانم د سازی م شاراتی و ایجاد
ساختارهایی با قابلفت انتقال مفکّرات و مطالبات از پایفا به
باال ب ا می شوند؛ حاامفت اخالق و اولویت پرداخت ب سفاری
از امکهای بالعوض به سازمافهای اجتماع محور ،از علل
ا صلی مویقفت ایا رویکردها ست [ .]30در سالهای اخفر
م شارات ذی فعاف یا د ست اندرااراف در م صمفمگفری و
اجرای مصمفمات برای عرصههایطبفعی در قالب مدیریت
اجتماع محور مورد بحث قرارگریته ا ست و به ع واف رو شی
برای ارمقای ستترمایۀ اجتماعی مورد حمایت گستتترد واقع
شد است [.]39 ،30
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 .2.1سرمایۀ اجتماعی
سرمایۀ اجتماعی ،پدید ای مدیریتی ا ست و برای اف
ویژگیهای گوناگونی معریف شتتد اه شتتامل اعتماد و
ریتارهای مشتتتترک ،ارمباطات ،همکاری ،معهد متقابل،
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مقویت سرمایۀ اجتماعی بروف گروهی در...

ش اخت متقابل و شبکهها ست [ .]03سرمایۀ اجتماعی
م بع ایجاد و انستتتجام روابط اجتماعی در نظر گریته
می شود ،ایا م بع ،محقق اهدایی را ممکا می سازد اه
دستفابی به افها دشوار یا گراف خواهد بود [ .]33سرمایۀ
اجتماعی در ساختار روابط مفاف ا شگراف نهفته ا ست و
ا شهای اجتماعی را مستتهفل میا د [ .]03 ،05مقویت
ستتترمایه اجتماعی م جر به مشتتتارات و ارمباد ایراد با
یکدیگر میشتتتود و از ایا طریق نقش مهمی در اینایش
مشتتتارات ایراد با یکدیگر دارد [ .]3ستتترمایۀ اجتماعی
بروفگروهی ستتتبب مقویت م ابع و اطالعات در بفا ایراد
میشتتود [ ]35اجتماعامی اه متشتتکل از انواع و اقستتام
شتتبکههای اجتماعی هستتت د در رویارویی با یقر و ضتتعف
اجت ماعی در موقع فت بهتری قرار دار ند ،دعوا ها را حل
میا د و از یر صتهای ماز بهر میگفرند و با م شارات
و سفع در اجتماعات محلی موجب اننوای طرد اجتماعی و
قوت ادغام اجتماعی خواه د گردید [ ،]03لذا ستتترمایۀ
اجت ماعی در ب عد بروفگروهی اهم فت بستتت فاری دارد و
مقویت ایا بعد در مدیریت اجتماع محور محلی ضتتترورت
دارد .جهت س جش سرمایۀ اجتماعی بروفگروهی ،از دو
مولفۀ اعتماد و مشارات اجتماعی استفاد خواهد شد.
اعتماد یکی از ج بههای مهم روابط انسانی و اجتماعی
در مفاف ایراد ،گرو ها و نهادهای اجتماعی استتتت و در
جریاف معامالت اجتماعی وا ش های متقابل بفا ایراد و
گرو هتتای اجتمتتاعی ،نقش مهمی را در ایجتتاد نظم و
همبستتتتگی اجتمتتاعی و نفن حفظ افهتتا بر عهتتد دارد
[ .]39 ،0در عفا حال ،بستتتترستتتاز معامالت اجتماعی و
اانوف مفهوم سرمایۀ اجتماعی ا ست [ .]36همن فا بفاف
شد ا ست اه اعتماد یکی از ع ا صر ا صلی و ضروری در
مستتتهفل مشتتتارات ذی فعاف در رویکرد اجتماع محور به
شمار می رود [.]98 ،33
م شارات ،ح ضور و دخالت اگاهانه ،داوطلبانه ،خالق و
متعهدانه ایراد و اق شار مختلف جامعه در م صمفمگفریها،
برنامهرینیها و یعالفتهای اجتماعی ،اقتصادی و سفاسی
جامعه استتت [ .]95هر اس اه مشتتارات یعال نداشتتته
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باشتتتد و قادر به بهر وری از یرصتتتتهایی اه برای او در
جامعه پفش میاید نبا شد و به نوعی م نوی شد با شد،
د چار مطرود یت اجت ماعی شتتتد استتتت [ .]30وجود
شبکههای م شارات در هر جامعهای بفانگر مفناف سرمایۀ
اجتماعی اف جامعه ا ست .هر چقدر م شارات گ سترد مر
باشتتد ،ستترمایۀ اجتماعی غ یمر استتت [ .]2به طور الی
امبود اعتماد و مشتتتارات در بفا ایراد در شتتتبکه های
اجتماعی ااهش ستتترمایۀ اجتماعی در مفاف جوامع را به
دنبال خواهد دا شت .ایا امر باعث میگردد اه ایرادی اه
با سایر اع ضای جامعه ارمباد برقرار نمیا د در پفراموف
شتتبکه قرار گفرند و به ایا مرمفب نابرابری اجتماعی امفاق
میایتد اه خود زمف ه ساز طرد اجتماعی است [.]3
با موجه به ای که در سالهای اخفر م شارات ذی فعاف
یا د ست اندرااراف در م صمفمگفری و اجرای م صمفمات
برای عرصتتههای طبفعی در قالب مدیریت اجتماع محور
مورد بحث قرارگریته ا ست و به ع واف رو شی برای ارمقاء
سرمایۀ اجتماعی مورد حمایت گ سترد واقع شد ا ست
[ ،]39 ،30در ایا محقفق به مأثفر رویکرد اجت ماع محور
در را ستای مقویت سرمایۀ اجتماعی بروفگروهی از طریق
روش محلفل شتتبکه در دو باز زمانی قبل و بعد از اجرای
پروژۀ مدیریت مشاراتی و اجتماع محور در م اطق خشک
در بفا ستتترگرو های امفته های خرد موستتتعه در چهار
روستای زیارت شا  ،د رضا ،رستم اباد علی چارک و علی
اباد هشتصد متری پرداخته شد است.
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 .2روش شناسی تحقیق

 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
شتتهرستتتاف ریگاف با وستتعتی حدود  909955هکتار
درج وب شرقی ا ستاف ارماف واقع شد ا ست اه پروژۀ
مدیریت م شاراتی و اجتماع محور در اف اجرا شد ا ست.
شتتهرستتتاف ریگاف دارای دو بخش مرانی و گ بکی بود
اه شتتامل یک مران شتتهری ،دو بخش ،چهار دهستتتاف
و 262روستا با مجموع جمعفت  66320نفر است .در ااثر
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ا یام ستتتال هجوم شتتتا های رواف خا نه ،منارع ،با غات
وجاد های شهر ستاف را مورد مهدید و نابودی قرار دهد و
معدادی از مردم رو ستایی مجبور به مرک رو ستا و در واقع
مرگ خاموش شد اند.

 .2.2روش کار
در ایا مقاله روابط اعتماد و مشارات ،از مهم مریا ابعاد
ستتترمایۀ اجتماعی ،در بفا ذی فعاف محلی (ستتترگرو های
امفتههای خرد مو سعۀ رو ستایی) در مراحل مختلف قبل و
بعد از اجرای پروژۀ مدیریت مشتتتاراتی و اجتماع محور،
جهت بررستتی اارایی و اثر بخشتتی ایا پروژ در راستتتای
اینایش سرمایۀ اجتماعی بروفگروهی ،در  9روستای رستم
ا باد علی چارک ،ز یارت شتتتتا  ،د رضتتتتا و علی ا باد
هشتصدمتری محلفل و ارزیابی شد است .در ایا محقفق بر
ا ساس روش پفمای شی و با ا ستفاد از م شاهدۀ م ستقفم و
مصتتتاحبه با گرو های هدف ،گر های شتتتبکه شتتتامل
ستترگرو های امفتههای خرد موستتعه (به ع واف مصتتمفم
گفرندگاف اصتتلی در هر زیر گرو ) در هر م طقه مشتتخص
شدند .ایا ایراد بر اساس انتخابات محلی موسط روستایفاف
انتخاب شد اند و شامل  33نفر در چهار م طقه میبا ش د.
ج هت بررستتتی روابط بروفگروهی و نفن ستتت جش مفناف
ستتترمایۀ اجتماعی بروفگروهی در م اطق چهار گانۀ مورد
نظر ،مفناف روابط اعتماد و مشتارات در بفا سترگرو ها در
یک شبکه مورد محلفل قرار گریت د .روش محلفل شبکهای
مورد ا ستفاد در ایا محقفق روش شبکۀ اامل 3ا ست اه
ال اعضتتای شتتبکه را مورد بررستتی قرار میدهد .در نهایت
داد های جمعاوری شتتتد در نرماینار  UCINETنستتتخه
 6.507مورد محلفل و ارزیابی قرار گریت.
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 .3.2روش تحلیل شبکه
شبکۀ اجتماعی شامل ذی فعاف و روابط بفا افها است.
روش محلفل شتتبکۀ اجتماعی با محلفل الگوی ستتاختاری
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Whole Network
- Network Density
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روابط یی مابفا ا شتتگراف ،قادر استتت شتتبکۀ غفرقابل
م شاهدۀ ارمباطات مفاف ذی فعاف را قابل م شاهد ساخته و
به ع واف یک ابنار اارامد در س جش سرمایۀ اجتماعی با
یراهم اردف ورودیهتتای ارزشتتتم تتد برای متتدیراف و
سفا ستگذاراف ،افها را در ش اخت چالشهای پفش روی
عملفامی نمودف مدیر یت اجت ماع محور و سفاستگذاری
جهت بر طرف نمودف ایا چالشها یاری نماید [.]06 ،00
در روش محلفل شتتتبکه به م ظور انجام الفۀ محاستتتبات
ریاضی از نرماینار  UCINETنسخه  6.515استفاد شد و
با استتتت فاد از مامریس داد های جمعاوری شتتتتد ،
شاخصهای مورد نظر محا سبه و مورد ارزیابی قرار گریته
ا ست .مالک معففا معفارها و شاخصها س د برنامۀ عمل
پایش و ارزیابی شتتتبکه های اجتماعی-ستتتفاستتتتی در
موانم دستتتازی جوامع محلی و مدیریت جامع ستتترزمفا
است [ .]26از جمله شاخصهایی اه مطابق اهداف معریف
شتتدۀ ایا محقفق مورد انداز گفری قرار گریته استتت می
مواف به موارد زیر اشار نمود3 :
مراام شبکه :2ایا شاخص به صورت نسبت معداد ال
پفوندهای موجود بر معداد ال پفوندهای ممکا در شتتبکه
معریف میگردد [ .]33مفناف ایا شاخص بفا صفر ما یک
و نفن صفر ما  355در صد متغفر ا ست .مراام باال م جر به
اینایش اعتماد و م سهفل در به ا شتراک گذاری اطالعات و
م ابع و همن فا اینایش مشتتتتار ات و هم کاری بفا
ذی فعاف خواهد شتتتد ،ب ابرایا مفناف ستتترمایۀ اجتماعی
اینایش یایته و یعالفتهای مشاراتی مسهفل مییابد [،33
.]36
دو ستتتویگی 3پفونتتدهتتا :مفناف دوستتتویگی یکی از
شاخصهای مهم در معففا مفناف پایداری در شبکۀ مورد
نظر ا ست و میمواف از ایا شاخص برای م شخص نمودف
مفناف اعتماد و مشارات متقابل استفاد نمود [.]39
شتتتتاخص ( E-Iنستتت بت پفو ند های بروفگروهی به
دروف گروهی) :ایا شتتتاخص نشتتتاف ده دۀ پفو ند های
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بروف گروهی به دروف گروهی استتت .در واقع مفناف ستترمایۀ
اجتماعی ارمباطی یا بروفگروهی را میمواف بر استتتاس ایا
شتتاخص ستت جفد .م ظور از ستترمایۀ اجتماعی بروفگروهی
مفناف پفوند بفا سرگرو های مختلف در امفتههای مختلف
در چهار م طقۀ مورد نظر است .ایراد دارای  E-Iمثبت دارای
پفوندهای بروفگروهی بفشتتتر نستتبت به ستتایریا (ممایل به
ان سجام بروفگروهی) و ایراد دارای مفناف م فی ایا شاخص
دارای پفوند دروفگروهی بفشتتتتر (ممایل به انستتتجام دروف
گروهی) و ایراد با شاخص  E-Iصفر پفوندهای دروف و بروف
گروهی برابری در شبکه دارند [.]96
مفانگفا یاصله ژ،ودزیک :3ایا شاخص به ع واف مفانگفا
اوما مریا یاصله بفا یک جفت ا شگر معریف میشود .برای
س جش سرعت گردش و مبادل (اعتماد و مشارات) و پخش
م ابع و اطالعات در شبکه از ایا شاخص ا ستفاد میگردد.
مفناف باالی ایا شاخص ن شافده دۀ سرعت باالی گردش
اعتماد و مشتتتارات در بفا ذی فعاف و امحاد و یگانگی بفا
ایراد استتت .ب ابرایا زماف امتری جهت هماه گ ستتاختا
ایراد برای مدیریت یک م بع مشخص صرف می شود و ایراد
با سرعت بفشتری به یکدیگر دسترسی خواه د داشت و در
نهایت ایا امر در اعتمادستتتازی و یعالفت های جمعی ایراد
اهمفت ویژ ای دارد [.]33

در م اطق خشتتک مورد محلفل و بررستتی قرار گریت .در
ایا بخش شاخصهای سطح االف س جش و ارزیابی شد
است.
 .1. 1. 3شاااخت تراکو و مینان اناااواس و ساارمایۀ
اجتماعی برونگروهی در بین ساارگروههای چهار روسااتا
در دو مرحلاۀ قباال و بعااد ا اجرای پروژۀ ماادیریاات

D
I

مشارکتی و اجتماع محور
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 .3نتایج
 .1.3تحلیل ساختاری پیوندهای اعتماد و مشارکت
در بین سرگروههای چهار روستا در سطح کالن
جهت محلفل الگوی ستتاختاری شتتبکۀ ستترگرو های
امفتههای خرد موسعۀ روستایی در روستاهای زیارت شا ،
رستتتماباد ،د رضتتا و علیاباد هشتتتصتتدمتری ،روابط بفا
سرگرو های موجود در ایا چهار رو ستا به ع واف رهبراف
محلی و نمای دگاف رو ستاهای یاد شد در دو مرحلۀ قبل
و بعد از اجرای پروژۀ مدیریت مشتتتاراتی و اجتماع محور
Average of Geodesic Distance
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جهت س جش مفناف سرمایۀ اجتماعی بروفگروهی در
بفا سرگرو های چهار رو ستا شاخص مراام شبکه مورد
محلفل قرار گریته است .نتایج شاخص مراام در پفوندهای
اعتماد ،مشارات در جدول ( )3اورد شد است .براساس
نتایج ایا جدول مفناف شتتاخص مراام در پفوند اعتماد در
بفا سرگرو های ایا چهار رو ستا در مرحلۀ قبل از اجرای
پروژ  26/85درصتتد (ام) بود و در مرحله بعد از اجرای
پروژ با اینایش  32/3در صدی به  38در صد (ام) ر سفد
است .همن فا اندازۀ شاخص مراام در پفوند مشارات در
مفاف ستتترگرو ها در مرحلۀ قبل و بعد از اجرای پروژ به
مرمفب  20/15و  39در صد ا ست اه به مفناف  9/3در صد
اینایش داشتتته استتت .همافگونه اه مشتتاهد میشتتود
شتتتاخص مراام در پفو ند های مختلف در مرح لۀ ب عد از
اجرای پروژ نستتتبت به قبل از اجرای اف اینایش یایته
استتتت .در واقع میمواف استتتتدالل نمود اه اجرای پروژۀ
مدیریت م شاراتی و اجتماع محور در ایا رو ستا موان سته
است با اعتمادسازی و ایجاد بستر م اسب جهت مشارات
و همکاری بفا سرگرو های امفتههای مو سعۀ رو ستایی،
با اینایش روابط بفا ایراد م جر به اینایش ستتتر ما یۀ
اجتماعی بروفگروهی گردد .ستتترمایه اجتماعی میمواند
زمف ۀ م استتبی را برای دستتتفابی به دیگر انواع ستترمایۀ
انسانی و مالی نفن یراهم اورد .در جوامعی اه مفناف اعتماد
و مشتتتار ات باالی ایراد م جر به برابری یرصتتتت های
اجت ماعی برای ایراد جام عه میشتتتود اینایش ستتتر ما یۀ
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اجتماعی و انباشتتتت و گستتتترش اف را به دنبال خواهد
داشت اه م جر به مشارات و ارمباد ایراد یکدیگر میشود
و نقش مهمی در بهبود افففت زندگی در م اطق روستایی
دارد .ستتتر ما یۀ اجت ماعی غ ی در جوامع محلی م جر به
ایجاد یک جامعۀ م سجم میگردد اه در اف ممام ایراد به
صتتتورت اگاهانه و یعال در مصتتتمفمگفری ،برنامهرینی و
اجرای طراهای مشاراتی حضور خواه د داشت .ب ابرایا
ایراد به صتتتورت برابر قدرت دستتتتفابی به یرصتتتت های
اجت ماعی و اقتصتتتادی را خواه د داشتتتت و محروم فت
اجت ماعی نفن ما حد ز یادی بهدن بال اینایش ستتتر ما یۀ
اجتماعی ااهش خواهد یایت.
البته قابل ذار ا ست اه هر چ د اجرای پروژۀ مدیریت
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مشتتتاراتی و اجتماع محور با اینایش شتتتاخص مراام در
پفوندهای مختلف همرا بود ا ست و موان سته در را ستای
مقویت انستتجام و ستترمایۀ اجتماعی بروفگروهی بر مب ای
اعتماد ،مشارات در مفاف سرگرو های امفتۀ خرد موسعه
روستتتاهای زیارتشتتا  ،رستتتماباد ،د رضتتا و علیاباد در
مرح لۀ ب عد از اجرای پروژ مؤثر واقع گردد ا ما همن اف
انستتت جام و ستتتر ما یۀ اجت ماعی بروفگروهی در م فاف
ستترگرو های چهار روستتتای مذاور در حد امی استتت و
نفاز به مقویت روابط بفا افها در ممام زمف هها به شتتدت
وجود دارد ما اجرای پروژۀ مدیریت مشتتتاراتی و اجتماع
محور با مویقفت بفشتری همرا باشد.
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جدول  .1میزان شاخص تراکم در بین سرگروههای روستاهای زیارتشاه ،رستمآباد ،دهرضا و علیآباد
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مرز اکولوژیک

پیوند

زیارتشا  ،رستماباد علیچارک ،د رضا
و علیاباد هشتصد متری

اعتماد
مشارات

 .2. 3 .3مینان دوساااوی ی در بین سااارگروههااای
روسااتاهای یار شاااه رسااتوآباد علیچارک دهرضااا و
علیآباد هشتصد متری
جدول ( )2نتایج مربود به شاخص دو سویگی پفوندها
و انتقالیایتگی پفوندها را نشاف میدهد .با موجه به جدول
اندازۀ شاخص دوسویگی در پفوند اعتماد در مرحلۀ قبل از
اجرای پروژ مفناف  91/30درصتتتتد و ب عد از اجرای اف
مفناف  03/36درصد میباشد .اندازۀ ایا شاخص در پفوند
مشتتارات در مرحلۀ قبل از اجرای پروژ  95/93درصتتد و
بعد از اجرای اف  99/30درصد است .مطابق نتایج بهدست
ا مد در مرح لۀ ق بل از اجرای پروژ مفناف شتتتتاخص
دوستویگی در پفوند اعتماد متوستط و در پفوند مشتارات
ام میباشد .نتایج نشاف میدهد اه شاخص دوسویگی در
مرحلتتۀ بعتتد از اجرای پروژ در هر دو پفونتتد در بفا
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درصد تراکم در مرحلۀ قبل از

درصد تراکم در مرحلۀ بعد از

اجرای پروژه

اجرای پروژه

26/8
20/1

38
39
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سرگرو های رو ستاهای زیارت شا  ،ر ستماباد علیچارک،
د ر ضا و علیاباد ه شت صد متری ن سبت به مرحلۀ قبل از
اجرای پروژ اینایش یایته استتتت به طوری اه مفناف ایا
شتتتاخص در پفوند اعتماد با اینایش  6درصتتتدی در حد
متوسط رو به باال ،در پفوند مشارات با اینایش  9درصدی
در حد متوستتتط ارزیابی میگردد .ایا امر بفانگر اینایش
اعتماد و م شارات متقابل و به دنبال اف سرمایۀ اجتماعی
بروفگروهی در بفا سرگرو ها بعد از اجرای پروژۀ مدیریت
م شاراتی و اجتماع محور میبا شد .میمواف بفاف نمود اه
اجرای پروژ با مأثفر مث بت خود در ج هت اینایش روابط
متقابل و دوستتویه در مفاف ستترگرو ها ،پایداری شتتبکه را
اینایش میدهد؛ در واقع به علت نهادی ه شدف روا اعتماد
و همکاری در مفاف ستترگرو های امفتههای خرد موستتعۀ
روستایی به ع واف رهبراف ایا امفتهها ،سرمایۀ اجتماعی
بروفگروهی محقق گردید اه ایا مهم خود عاملی مؤثر
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در مدیریت مشاراتی اجتماع محور محسوب میگردد.
جدول  .2شاخص دوسویگی پیوندها در بین سرگروههای روستاهای زیارتشاه ،رستمآباد علیچارک ،دهرضا و علیآباد هشتصدمتری
مرحلۀ قبل از اجرای پروژه

مرحلۀ بعد از اجرای پروژه

دوسویگی ()%

دوسویگی ()%
03/36
99/30

مرز اکولوژیک

نوع پیوند

روستاهای زیارتشا ،
رستماباد علیچارک ،د رضا
و علیاباد هشتصدمتری

اعتماد

91/30

مشارات

95/93
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 .3. 3. 3میان ین فاصاالۀ ژئود یک در پیوند اعتماد و
مشااارکت در بین ساارگروههای روسااتاهای یار شاااه

S
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رستوآباد علیچارک دهرضا و علیآباد هشتصدمتری
با موجه به جدول ( )9در مرحلۀ قبل از اجرای پروژۀ
مدیر یت مشتتتاراتی و اجتماع محور ،مفانگفا یاصتتت لۀ
ژ،ودزیک در مفاف ستترگرو های روستتتاهای زیارتشتتا ،
ر ستماباد علیچارک ،د ر ضا و علیاباد ه شت صدمتری در
پفوند اعتماد  2/50بود اه در مرحلۀ بعد از اجرای پروژ
به  3/63و به مفناف  5/99ااهش یایته استتتت .اندازۀ ایا
شتتتاخص در پفوند مشتتتارات و در مرحلۀ قبل از اجرای
پروژ مفناف  2/58و بعد از اجرای اف به  3/61و به مفناف
 5/92ااهش یای ته استتتت .در واقع نند یک بودف عدد
مفانگفا یاصلۀ ژ،ودزیک به عدد یک نشافده دۀ باال بودف
سرعت گردش م ابع و اطالعات در بفا ایراد بود و امحاد
و یگانگی باالی ایراد را بفاف میا د .مفناف باالی امحاد و
یگانگی بفا ستتترگرو ها م جر به اینایش ستتترعت مبادل
پفوندهای مختلف و ااهش زماف هماه گ شتتدف اناف در
راستتتای اجرای مویق پروژ خواهد شتتد .با موجه به نتایج
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میمواف گفت اه با ااهش مفانگفا یاصله ژ،ودزیک در هر
دو پفوند اعتماد ،مشتتتارات بعد از اجرای پروژۀ مدیریت
مشتتاراتی و اجتماع محور ،یاصتتلۀ اجتماعی بفا دو یرد
ااهش یایته و به اوما مریا یاصله بفا افها رسفد است.
به ایا مع ی اه ایراد برای برقراری ارمباد با یکدیگر در
زماف اوما مری در ارمباد ه ست د و سرعت گردش اعتماد
و م شارات در بفا افها متو سط ا ست .ب ابرایا میمواف
بفاف نمود اه با اجرای پروژ و انجام یعالفتهای مشاراتی
در راستتتای موستتعۀ پایدار روستتتایی ،ستترمایۀ اجتماعی
بروفگروهی در بفا ستترگرو های روستتتاهای زیارتشتتا ،
رستتتماباد علیچارک ،د رضتتا و علیاباد هشتتتصتتدمتری
اینایش یتتایتتته و امحتتاد و یگتتانگی بفا ستتترگرو هتتای
امفتههای خرد موستتعۀ روستتتاهای یاد شتتد زیاد گشتتته
استتت .لذا بر استتاس ایا نتایج میمواف استتتدالل نمود اه
مفناف ماباوری جامعۀ محلی در ایا رو ستاها در مواجه با
م ش های محفطی و اجت ماعی اینایش خوا هد یا یت و
موانم د سازی اجتماعی با سرعت بف شتری محقق خواهد
گردید.
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جدول  .3میانگین فاصلۀ ژئودزیک در بین سرگروههای روستاهای زیارتشاه ،رستمآباد علیچارک ،دهرضا و علیآباد هشتصدمتری
میانگین فاصله ژئودزیک

مرز اکولوژیک

پیوند

روستاهای زیارتشا  ،رستماباد علیچارک،
د رضا و علیاباد هشتصدمتری

اعتماد

2/50

مشارات

2/58
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مرحلۀ قبل از اجرای پروژه

مرحلۀ بعد از اجرای پروژه
3/63
3/61

016

مرمع و ابخفنداری ،مجله م ابع طبفعی ایراف ،دور  ،15شمار  ،3پایفن 3386

 .4. 3 .3اندا ۀ شااااخت  E-Iدر ساااطح کالن شااابکۀ
سرگروههای چهار منطقه

 .4بحث و نتیوهگیری

بر استتتاس نتایج ایا شتتتاخص میمواف بفاف نمود در
ستتطح االف شتتبکۀ ستترگرو های چهار م طقه ،در قبل از
اجرای پروژ معداد پفوند دروفگروهی  225و معداد پفوند
بروف گروهی  ،366برای پفونتتد اعتمتتاد و برای پفونتتد
مشتتتارات معداد پفوند دروفگروهی  229و معداد پفوند
بروفگرونی  362استتت .در بعد از اجرای پروژ برای پفوند
اعتمتتاد معتتداد پفونتتدهتتای دروفگروهی  236و معتتداد
پفوندهای بروفگروهی  352و برای پفوند مشتتارات معداد
پفونتتدهتتای دروفگروهی بتته  239و معتتداد پفونتتدهتتای
بروف گروهی به  205مغففر ارد استتتت .لذا میمواف اد عا
نمود اه در بعد ذه ی ستتترمایۀ اجتماعی (اعتماد) ،مفناف
اعت ماد بروفگروهی به مفناف حدود  2برابر در بفا 9
رو ستای پایلوت اینایش یایته ا ست و از نظر م شارات به
ع واف یکی از مؤل فه های ستتتر ما یۀ اجت ماعی ،مفناف ایا
شاخص در حدود 3/0برابر اینایش یایته است؛ لذا میمواف
بفاف نمود اه ایا امر به نو بۀ خود در ااهش محروم فت
اجتماعی نقش مهمی را ایفا میا د.
بتتر استتاس نتتتایج شتتاخص متتراام در پفونتتدهای
مختلتتف در مرحلتتۀ بعتتد از اجتترای پتتروژۀ متتدیریت
مشتتاراتی و اجتمتتاع محتتور نستتبت بتته قبتتل از اجتترای
اف ایتتتنایش یایتتتته استتتت و شتتتاخص دوستتتویگی در
مرحلۀ بعد از اجرای ایتا پتروژ نستبت بته مرحلتۀ قبتل
از اجتترای پتتروژ ایتتنایش یایتتته استتت .بتتا اتتاهش
مفتتانگفا یاصتتله ژ،ودزیتتک در هتتر دو پفونتتد اعتمتتاد و
مشتتارات بعتتد از اجتترای پتتروژۀ متتدیریت مشتتاراتی و
اجتمتتاع محتتور ،یاصتتلۀ اجتمتتاعی بتتفا دو یتترد اتتاهش
یایتتته استتت .متتیمتتواف بفتتاف نمتتود اجتترای ایتتا پتتروژ
ستتتترمایۀ اجتمتتتتاعی بتتتتروفگروهتتتتی را در بتتتتفا
ستترگرو هتتای چهتتار م طقتته ایتتنایش داد اتته ایتتا بتته
نوبتتۀ ختتود بتتر مشتتارات گستتتردۀ ستتاا فا و ایتتنایش
ریا اجتماعی اثرگذار خواهد بود.
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مدیر یت اجتماع محور در هر پروژ ای ضتتتاما اجرا و
پایداری اف پروژ ا ست ،زیرا در ایا شفو از مدیریت همۀ
یرای د مداخلۀ پف شگفرانه (از معففا م شکل ما اولویتب دی،
طراحی ،اجرا ،ارز شفابی و ا صالا اف برای اجرای بعدی) را
اعضتتای جامعه انجام میده د .راهبرد اصتتلی عملی اردف
برنامههای موانم دسازی و موسعۀ روستایی مأافد بر عواملی
ا ست اه بف شتر ج بۀ م شاراتی با جوامع محلی دارند .به
همفا جهت اولفا گام برای رستتتفدف به رویکرد اجتماع
محور ،بسفج جوامع محلی و جلب مشارات مردمی در الفۀ
سطوا است .در سالهای اخفر مشارات ذی فعاف یا دست
اندرااراف در مصتتمفمگفری و اجرای مصتتمفمات در قالب
مدیریت اجتماع محور مورد بحث قرارگریته استتتت و به
ع واف روشتتی برای ارمقای ستترمایۀ اجتماعی مورد حمایت
گسترد واقع شد است [.]20 ،1 ،39
ستتترمایۀ اجتماعی بروفگروهی به اف نوع ارمباطامی
اشتتتار دارد اه در بفا ایراد به جای امکاء به نندیکیهای
شخصی و هویت مشترک ،بر عالیق مشترک متکی است.
م ثل انجما ها و گرو های غفر محلی اه از اف ها به
پفوندهای ضتتعفف یاد میا د .پام ام ( )2555بر ایا باور
ا ست اه سرمایۀ اجتماعی بروفگروهی حلقههای ارمباد و
پفوند مفاف ایراد را گستتتترش میدهد ،هویت های عام و
گ سترد را مفاف اع ضای جامعه ایجاد میا د ،امکاف ن شر
اطالعات و معامل مفاف هویت ها را یراهم میا د ،باعث
امصتتال و پفوند ایراد متفاوت از بخشهای گوناگوف جامعه
به یکدیگر میگردد ،در نتف جه عاملی مؤثر در راستتتتای
مدیریت مشاراتی اجتماع محور است [.]30 ،23
در ایا محقفق مفناف سرمایۀ اجتماعی بروفگروهی در
راستتتتای اینایش مشتتتارات جوامع محلی ،قبل و بعد از
اجرای پروژۀ مدیریت مشتتاراتی و اجتماع محور در چهار
روستای رستم اباد علی چارک ،زیارت شا  ،د رضا و علی
اباد ه شت صدمتری انداز گفری شد ا ست .جهت س جش
ستتترمایۀ اجتماعی بروفگروهی ،روابط بفا ستتترگرو های
امفتههای خرد موستتعه در م اطق چهارگانه بر استتاس دو
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پفوند اعتماد و مشتتارات اجتماعی و شتتاخصهایی چوف
مراام ،دو سویگی پفوندها ،شاخص  E-Iو مفانگفا یا صلۀ
ژ،ودزیک مورد محلفل قرار گریته است.
بر استتتاس نتایج به دستتتت امد در ایا چهار م طقه،
مفناف مراام در پفو ند اعت ماد مقری باً ام و امبود پفو ند
مشتتتارات در ایا روستتتتا یک چالش عمد در مدیریت
مشاراتی محسوب میشود اه پس از اجرای پروژۀ مدیریت
مشتتتاراتی و اجت ماع محور مفناف مراام در بفا ایراد به
مفناف مطلوبی اینایش یایته است و اینایش مفناف مراام در
بفا ایراد سبب موسعۀ اعتماد ،مشارات و سرمایۀ اجتماعی
در سطح ایراد شد است .سرمایۀ اجتماعی به دلفل بهبود و
م سهفل یعالفتهای جمعی ،عاملی مهم در اینایش مدیریت
مشتتاراتی محستتوب می گردد [ .]9 ،39 ،29مفناف نهادی ه
شدف عرفها و س تهای محلی و پایداری و معادل شبکه
بر ا ساس پفوند اعتماد و م شارات متو سط ارزیابی می شود
[ ]90 ،96 ،9و نشتتتاف میدهد ایراد دارای روابط نهادی ۀ
امی بود و شتتتب کهای متنلنل اه دارای موازف و م عادل
نامطلوب استتت را به وجود اورد اند .ب ابرایا نفاز به مقویت
روابط دوستتویه و متقابل جهت پایداری شتتبکه در راستتتای
اینایش ستتترمایۀ اجتماعی استتتت اه پس از اجرای پروژۀ
مدیر یت مشتتتاراتی و اجت ماع محور ایا مفناف به حد
مطلوبی اینایش یایته است.
م فانگفا یاصتتت لۀ ژ،ودز یک در دو پفو ند اعت ماد و
م شارات به مرمفب  2/50و  2/58ا ست اه بفانگر سرعت
پایفا گردش اعتماد و امحاد و یگانگی و مشتتتارات ایراد
میباشتتد و پس از اجرای ایا پروژ ایا مفناف بهبود یایته
و به مقدار  3/63و  3/61برای دو پفوند اعتماد و م شارات
رسفد اه نشانگر سرعت باالی گردش اعتماد و مشارات
در بفا ایراد استتتت .در واقع با موجه به اهمفت زماف و
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ستترعت هماه گ ستتاختا در بحث مدیریت مشتتاراتی،
مقویت پفوند اعتماد و به ویژ مشتتتارات جهت اینایش
ستتتر عت گردش ایا پفو ند در بفا ایراد و به دن بال اف
ااهش ز ماف ه ماه گی و ام حاد بفا بهر برداراف محلی
بسفار مهم است .نتایج سایر محققفا نفن ایا ادعا را مورد
مأافد قرار داد است [.]90 ،96
براستتتاس نتایج شتتتاخص  E-Iمیمواف اظهار نمود اه
اجرای پروژۀ موانم دسازی جوامع محلی (مدیریت مشاراتی
و اجتماع محور) در چهار م طقۀ شتتهرستتتاف ریگاف ستتبب
مقویت ستتترمایۀ اجتماعی بروفگروهی و مقویت پفوندهای
م شارات در بفا جوامع محلی شد ا ست اه به دنبال اف
مدیریت اجتماع محور نفن اینایش یایته استتتت .لذا میمواف
ا ستدالل نمود اه پروژۀ مدیریت م شاراتی و اجتماع محور
با اینایش روابط بروفگروهی ،یقر شتتتبکهای را در م اطق
پایلوت ااهش داد ا ست و در روابط بفا رو ستاها ما حدود
زیادی مویق بود استتت اه مقایستتۀ شتترایط قبل و بعد از
اجرای پروژ ایا ادعا را اثبات مینماید .مقویت ستتترمایۀ
اجت ماعی م جر به مشتتتار ات و ارم باد ایراد با ی کدیگر
می شود و از ایا طریق نقش مهمی در باال بردف م شارات
ایراد در مغففر و بهبود وضتتعفت اجتماعی-اقتصتتادی جامعۀ
خود دارن تد [ .]3در واقع اینایش ستتترمتتایتتۀ اجتمتتاعی
بروفگروهی از گسفختگی و اسفبپذیری جامعه جلوگفری
نمود و د ستر سی به اطالعات و م ابع را یرامر از ایرادی اه
در م حدودۀ اجت ماعی قرار دار ند ،ممکا می ستتتازد .لذا
شتت اخت ایا روابط از طریق روش محلفل شتتبکهای امکاف
پذیر است و بر اساس ایا روش میمواف اثربخشی پروژ های
موانم دسازی جوامع محلی را از نگا سرمایۀ اجتماعی مورد
ارزیابی قرار داد.
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