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 چکیده
 و سازیظرفیت ،درواقع .شودمی محسوب اجتماعی توسعۀ اساسی مفاهیم از یکی ،توانمندسازی

 سرمایۀ ،پژوهش این در .است پایدار ۀتوسع هایشرطپیش از ،هاتشکل و روستاییان توانمندسازی
 اعضای با مستقیم ۀحبمصا و ایشبکه تحلیل ۀپرسشنام تکمیل طریق از ،تاییروس زنان ۀشبک اجتماعی

 شهرستان توابع از بزیجان روستای در پژوهش، این .دوشمی بررسی زنان روستایی ۀتوسع هایگروه
 ایرانی الگوی ةپروژ پوشش تحت بزیجان، روستای .است گرفته صورت مرکزی استان محالت

 در .گرفت انجام اجتماعی هایشبکه رویکرد با پژوهش .است محلی جوامع توانمندسازی و مشارکت
 لیتشک سازنهیزم خود که شد برگزار روستا در ماعیاجت منابع بسیج مشارکتی هایکارگاه ،راستا این

 یۀسرما یهامؤلفه دیبا یاجتماع یتوانمندساز تحقق منظوربه .بود ییروستا زنان ۀتوسع یهاگروه
 رکتمشا و اعتماد یوندهایپ ،راستا نیا در .دشو تیتقو افراد نایم در اعتماد و مشارکت مانند یاجتماع

 از استفاده با یبررس مورد ۀمنطق در (اعضا یتمام) ییروستا ۀتوسع یهاگروه در عضو زن 07 انیم
 از پیش مختلف لمراح در زنان یاجتماع یۀسرما و شد یبررس شبکه کالن سطح یکم یهاشاخص
 نشان نتایج .دش سنجش خرد اعتباری صندوق تشکیل ۀمرحل و بندیگروه ۀمرحل ،پروژه اجرای

 یاجرا از پیش تمشارک و اعتماد پیوندهای گردش سرعت ،آن تبعبه و اجتماعی سرمایۀ میزان دهدمی
 ،رواین از .است یافته افزایش خرد اعتباری صندوق تشکیل لمراح طی و هبود متوسط حد در پروژه

 اجتماعی سرمایۀ میزان -دارد یدتأک اجتماعی سرمایۀ تقویت بر که -پروژه این اجرای که گفت توانمی
 .است هداد افزایش بزیجان روستای زنان روابط ۀشبک در را

 محلی، جوامع توانمندسازی ،اجتماعی شبکۀ تحلیل اجتماعی، منابع بسیج :کلیدی هایواژه
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 مسئله طرح و مقدمه

 .ستهاآن همگانی رفاه و جوامع زندگی سطوح تمامی در گسترده بهبودی معنایبه پایدار توسعۀ

 ابعاد به که است اقتصاد هایبخش تمامی در گذاریسرمایه پایدار، توسعۀ دیگر، عبارتبه

 آتی هاینسل برای پایداری و استمرار حداکثر از و باشد داشته کافی توجه محیطیزیست

 دیبا که است یچندبعد یندیافر ،ییروستا داریپا ۀتوسع .(14 :1370 ،زادهرسول) باشد برخوردار

 از (.2 :2772 تیلور،) ابدی تحقق یمحل منابع از یمشارکت و داریپا ةاستفاد و باال به نییپا کردیرو با

 که داشته تأکید عواملی بر ،روستایی بخش در پایدار ۀتوسع کردنعملی اصلی راهبرد ،1477 ۀده

 محیط حفاظت سازمان مردمی هایمشارکت دفتر) دارند محلی جوامع با مشارکتی ۀجنب بیشتر

 در 1442 سال ریو کنفرانس ۀتوسع الگوهای در محلی جوامع شدنسهیم بر تأکید (.1373 ،زیست

 برای ،کنندهشرکت کشورهای تمامی زمان، آن از. رسید تصویب به «21 کار ۀبرنام» عنوان با ،برزیل

 ملی محلی، سطوح در مردمی هایمشارکت از ترافزون ةاستفاد و محیطیزیست اهداف به دستیابی

 و کنند سازماندهی را خود جوامع تا کردند تأکید محلی جوامع توانمندسازی رب ،ایمنطقه و

 تشکیل مردم برای و مردم توسط طبیعی هایعرصه از پایدار حفاظت هدف با محلی یهایسازمان

 شود توجه نیز نفعذی جوامع معیشتی وضعیت بهبود و توسعه راهکارهای به باید آنکه ضمن ؛دهند

 و توسعه در ویژه و پراهمیت موضوعات از ،مشارکت موضوع ،طورکلیبه (.9 :1371 طراوتی،)

 خودکفای و حیاتی مولد، هایبخش از یکی عنوانبه روستاها .است روستایی جوامع ریزیبرنامه

 گسترش سیاست یاجرا درجهت ،اندداده یجا خود در را جمعیت درصد 37 از بیش که کشور

 که هاییقابلیت و بسترها دلیلبه و دنردا بسزایی و مؤثر نقش توسعه هایبرنامه در مردم مشارکت

 و هازمینه در مردمی ینهادها سازماندهی و تشکیل توانایی دارد، وجود روستایی محیط در

 نیترموفق از یکی ،راستا این در (.1 :1341 همکاران، و بقایی) دارند را یمتعدد موضوعات

 بریمبتن یمشارکت تیریمد کردیرو ،داریپا ۀتوسع به لین و یمحل وامعج یتوانمندساز در کردهایرو

 جوامع داریپا تیریمد به یابیدست یبرا که است شده دیتأک آن یامحتو در که است 1یسازگار

 در ریتأث تحت افراد یتمام منافع و قیعال و یاجتماع مالحظات درنظرگرفتن جز یراه ،یمحل

 میخواه یاجتماع یهانظام یهایدگیچیپ لیتحل و ییشناسااز  ریناگز ،نیبنابرا ؛ندارد وجود جامعه

 یاجرا و یریگمیتصم ندیافر در یمحل نفعانیذ مشارکت جلب بر ،کردیرو نیا در نیهمچن .بود

 ،آن یکیاکولوژ و یاجتماع بافت به توجه با ،منطقه هر در کهاست  شده دیتأک یتیریمد یهاپروژه

                                                                                                                                              
1. Adaptation co-management 
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 از یمین زنان ،یاجتماع هایگروه انیم در (.97 :2711 پرل، و نی)باد دشویم ییاجرا ندیافر نیا

 بدون توسعه اهداف به رسیدن کنونی، دنیای در ،رواین از. دهندمی لکیتش را شورک تیجمع

 از بخش نیا ةالقوب یروهاین به توجه این، وجود با. است غیرممکن زنان عظیم ةذخیر از استفاده

 ،جهت نیهم به .است شده گرفته دهیناد توسعهدرحال یشورهاک در هک است یعامل جامعه،

 گاهیجا به اندنتوانسته زنان شورهاک نیا در هنوز فته،گرانجام هایفعالیت و هاریزیبرنامه رغمعلی

 :1370 ،هاشمی و کریم) ابندی دست هاگیریتصمیم و شورک امور ةادار در خود مناسب نقش و

 و ضروری امری ،جامعه اجتماعی و اقتصادی هایزمینه تمامی در زنان مشارکت ،بنابراین ؛(161

 چراکه رود؛می شماربه روستایی پایدار ۀتوسع به رسیدن برای عوامل ترینمهم از یکی و بنیادین

 توسعه ریزانبرنامه .دشومی محسوب یافتگیتوسعه عوامل از یکی زنان، مشارکت میزان امروزه

 آن وجوه از یکی باشند، داشته پایداری نتایج و یابند دست توسعه به بخواهند اگر که شدند متوجه

 با و رواین از. است منبع این از متناسب و کافی گیریبهره و زنان ویژهبه انسانی منابع به توجه

 و روستاها در جهان ۀنیافتتوسعه و یافتهتوسعه کشورهای زنان جمعیت از نیمی حضور به توجه

 ترویجی -آموزشی هایبرنامه مناسب اجرای و طراحی دامپروری، و کشاورزی امور به آنان اشتغال

 جوامع یتوانمندساز ۀبرنام (.9 :1300 ،طلبروزی) است اهمیت حائز قشر این توانمندسازی و

 یک در .دارد دیتأک ییروستا یخانوارها یشتیمع یارتقا یراستا در زنان ینیآفرنقش بر ،یمحل

 از ،جوامع و هاگروه افراد، ،آن طی که دانست یندیافر را توانمندسازی توانمی ساده تعریف

 سمتبه موجود شرایط تغییر برای و یابندمی آگاهی آن بر حاکم شرایط و زندگی موجود وضعیت

 انجام سازنده و آگاهانه مناسب، ریزیبرنامه ،خود هایسرمایه و نیازها شناسایی با ،مطلوب شرایط

 داریپا ۀتوسع تحقق یراستا در و یمحل جوامع یتوانمندساز به یابیدست در طورکلی،به .دهندمی

 عبارتبه .است اجتماعی سرمایۀ هاآن ترینمهم که است یمختلف هایسرمایه بر تأکید ،یمحل

 سرمایۀ نام به یگرید ۀیسرما ،نینماد و یفرهنگ ،یاقتصاد هایسرمایه کنار در امروزه ،دیگر

 هایسرمایه انواع از یکی مشارکت، و اعتماد هایمؤلفه بر تأکید با که است مطرح اجتماعی

 و یمال ۀیسرما عامل دو کنار در مؤلفه این. (92 :1342 همکاران، و بدری) آیدمی شماربه تأثیرگذار

 از .(1 :1441 انیکس، و بولن) است آن یاصل ۀیرمایخم و توسعه به یابیدست سوم رکن ،یانسان

 ،ییروستا زنان یتوانمندساز ۀنیزم در اقدامات نیترمهم جمله از که دکر عنوان توانیم ،رونیا

 .است زنان نایم در (یسازتیظرف) ینهادساز و یاجتماع یۀسرما تیتقو

 ،اجتماعی هایشبکه رویکرد با محلی جوامع یسازتوانمند و مشارکت ایرانی الگوی ةپروژ



 5935تابستان  ،4 شمارة ،5 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    472

 اهداف جمله از .دش عملیاتی محالت شهرستان بزیجان روستای در 1343 سال در بار اولین برای

 زنان نایم در نهادسازی و اجتماعی سازیظرفیت اجتماعی، منابع بسیج راستا، این در پروژه ییاجرا

 یامر اجتماعی سرمایۀ تقویت و اجتماعی توانمندسازی ،امر این تحقق برای .است روستایی

 بر ،پروژه این .رودمی شماربه مشارکت و اعتماد اجتماعی سرمایۀ مهم ابعاد از که است اساسی

: 1349 قربانی،) رددا تأکید نیز روستایی زنان نایم در گروهی هایفعالیت تقویت و اعتمادسازی

274.) 

 به پژوهش نیا در ،یمحل داریپا ۀتوسع در یاجتماع یۀسرما تیاهم به توجه با و راستا این در

 یهاتهیکم نیب در یاجتماع یۀسرما مهم ابعاد از یکی عنوانبه مشارکت، و اعتماد روابط یبررس

 راتییتغ زانیم ،یاشبکه لیتحل روش به کهیطوربه .دوشیم پرداخته جانیبز یروستا زنان ۀتوسع

 و اجرا از شیپ ۀمرحل در زنان، نایم در ییروستا ۀتوسع یهاتهیکم در مشارکت و اعتماد یوندهایپ

 .شودیم یابیارز و لیتحل ،خرد یاعتبار صندوق لیتشک و افراد یبندگروه مراحل یط

 

 پژوهش نظری ادبیات
 یفراوان هایچالش با ،توسعه مباحث از یکی عنوانبه ییروستا توسعۀ شد، اشاره که گونههمان

 صورتبه هک است یانییروستا یاجتماع ۀیسرما به ردنکنتوجه ،هاچالش نیا از یکی .روستروبه

 روند ،آن شناخت اساسنیبرا .اندشده گسترده رانیا شورک ییایجغراف پهنۀ در فرهنگخرده هزاران

 در را انییروستا تکمشار و سازدمی لیتسه مربوط متخصصان یبرا را ییروستا توسعۀ ریزیبرنامه

 توسعۀ به دنیرس منظوربه یاجتماع ۀیسرما تیاهم امروزه .دارد همراهبه هابرنامه بهتر یاجرا

 هر شرفتیپ یبرا الزم شرط .است ریاخ انیسال در مطالعات از یاریبس رشدروبه موضوع ،ییروستا

 انسجام گسترش ،یاجتماع روابط جادیا ،جانبههمه توسعۀ ،ییروستا جوامع خصوصبه ایجامعه

 و یگروهبرون و گروهیدرون متقابل اعتماد ،ترمهم همه از و یاجتماع تکمشار بسط ،یاجتماع

 در اجتماعی سرمایۀ (.2: 1477 ،الکاس) است جامعه نشگرانک یاجتماع ۀیسرما لمه،ک یک در

 فایا یاجتماع پذیریآسیب و کسیر تیریمد در یمؤثر نقش ،غیررسمی یتیحما هایشبکه قالب

 از ،روستایی زنان (.19 :2779 ر،یالپ و باال) سازدمی مجهزتر فقر، با مقابله در را زنان و کندمی

 هافعالیت تمامی در و اندکرده ایفا روستایی زندگی گذران و تأمین در کلیدی نقشی دیرباز

 از .اندپرداخته امور در مشارکت و ریهمکا به روستایی مردان از بیش یگاه و پایاپای صورتبه

 حفظ و روستایی اجتماعی سرمایۀ تقویت در بدیلبی نقشی ،روستایی زنان گفت توانمی ،رواین
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 اجتماعی، هایسرمایه افزایش با ی،منطق طوربه و نندکمی ایفا روستا در اجتماعی ساختارهای

 ،راستا این در .شودمی افزوده روستایی ۀجامع و افراد هایتوانمندی میزان بر ،فرهنگی و اقتصادی

 یندهایافر و شرایط پایش و ارزیابی و تحلیل در نوین روشی عنوانبه شبکه تحلیل رویکرد

 از برخی مفهوم به مقوله، این بهتر هرچه درک جهتدر همچنین .است مفید و کاربردی ،دادهرخ

 .شودمی اشاره اصطالحات

 

 توانمندسازی
 ،درواقع یا جامعه یتوانمندساز توانیرا م یاساس مباحث از یکی ،یاجتماع ۀتوسع ۀمقول در

 یتوانمندساز ،مؤثر یکردهایرو از یکی یر،مس ینا در حرکت یبرا و ستناد جامعه ساخت

 از یسطح به افراد ی،محل ۀجامع در که است آن هدف ،یتوانمندساز در است. محوراجتماع

 توسعه در را خود نقش و یاجتماع یتمسئول بتوانند و بخواهند که برسند ییتوانا و دانش نگرش،

 یسطح به مردم ینکها یعنی یتوانمندساز ،یگرد یفیتعر در .کنند یفاا شانیمحل ۀجامع یشرفتپ و

 باشند داشته را خود یهاخواسته براساس انتخاب امکان که یابند دست یفرد ۀتوسع از

 آزادی در انسان حق گسترش و بسط معنایبه توانمندسازی ،اساسبراین (.99 :1371 طلب،یشاد)

 اعتمادسازی و باور ایجاد آگاهی، مهارت، یتقاار با ،آن در که تدریجی است یندیافر و تاس عمل

 و نظر مورد اهداف به رسیدن برای ،بالقوه هایپتانسیل و منطقه هایظرفیت و امکانات از توانمی

 در شرکت با توانندمی محلی ۀجامع یک افراد ،درواقع .دکر استفاده بندیزمان قالب در نیازها رفع

 برای راهکارهایی خود و کنند بندیاولویت و بیان را خود نیازهای ،مشورتی -آموزشی هایکارگاه

 و سازیظرفیت (.1343 کشور، آبخیزداری و مراتع ،هاجنگل سازمان) دهند ارائه مشکل حل

 بنابراین، ؛ستزادرون و پایدار ۀتوسع هایشرطپیش از همچنین روستاییان اجتماعی توانمندسازی

 افزایش طریق از مردم توانمندسازی منطقه، یک در موجود امکانات از بهینه برداریبهره برای

 است ضروری منطقه آن شکوفایی در شانمهم نقش اب مردم آشناکردن و آموزش ،اجتماعی سرمایۀ

 (.2 :1343 همکاران، و راستین)

 

 اجتماعی سرمایة
 ،هاگروه تحرک موجب که است یمحل ۀتوسع در مهم یهاشاخص از یکی یاجتماع یۀسرما

 یجادا محله، و جامعه در یدموکراس هاییهپا ۀتوسع و یتتقو یکدیگر،با  هاآن همکاری
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 یحالت یجادا باالخره و یمحل و یبوم رهبران یادازد ی،محل و یفرد سطوح در نفساعتمادبه

 یۀسرما ،ترتیب این به شود. حل محله یاعضا ۀیلوسبه یاجتماع مشکالت ،آن در که شودیم

 اعتماد و هنجارها ،هاشبکه مانند یموارد یعنی ،یاجتماع سازمان مشخصات ای هایژگیو ،یاجتماع

 دزاسیم لیتسه را مشترک منافع درجهت یهماهنگ و متقابل یهمکار که ردیگیبرمدر را یاجتماع

 هاهمگنی است مایل که (پاتنام تعبیر به) میثاقی یا گروهیدرون اجتماعی سرمایۀ (.3: 1449 )پاتنام،

 و شودمی اتحاد تحریک سبب ،است مفید و خاص تعامل، اساس و پایه تقویت برای ،ندک حفظ را

 (.0 :2772 پاتنام،) آیدمی کاربه هاگروه در وفاداری حفظ برای شناسیجامعه در چسب مانند

 استوار تیمیصم و تشابه بر که دارد اشاره یاجتماع یوندهایپ به ،یگروهدرون یاجتماع ۀیسرما

 یۀسرما .کندیم دیتأک کینزد یدوست یوندهایپ و یگیهمسا ،یخانوادگ یوندهایپ بر و است

 در یردرگ نفعانیذ نایم روابط یلحلت و یهتجز و درک یبرا یچارچوب عنوانبه همچنین یاجتماع

 شماربه یدارپا و عادالنه ۀتوسع به یابیدست در یاتیح یعنصر و است آمده یدپد یاجتماع ۀتوسع

 این در (.176 :2711 همکاران، و نات ؛971 :2712 ماریوال، ؛140 :2711 الیوت، و یسانگ)ب رودمی

 منوط را هاآن ۀتوسع اجتماعات، یجادا یبرا سازییتظرف بر یدتأک با مختلف هایپژوهش ،راستا

 نیازیشپ ،یاجتماع یۀسرما که ندکنیم اشاره مهم ینا به و دانندمی یاجتماع یۀسرما یریگشکل به

 کنشگران انیم روابط ساختار در ،یاجتماع ۀسرمای بود. خواهد یمحل اجتماعات ۀتوسع یندفرا

 (.2717 سوزوکی، ؛12 :1379 تاجبخش،) کندیم تسهیل را یاجتماع یهاکنش و است نهفته

 با جامعه آن یسازگار تیظرف ،باشد شتریب یانسان ستمیس در یاجتماع یۀسرما هرچه همچنین

 در (.97 :1473 باربر، ؛36 :1342 همکاران، و یعی)شف ابدییم شیافزا ستمیس از خارج راتییتغ

 ،روینا از .شوندیم بازدهکم و مانندمی ابتر هایهسرما یرسا ،ندارد یاجتماع یۀسرما که یاجامعه

 یتوانمندساز .شودیم محسوب توسعه به یابیدست یبرا یمحور یاصل ،یاجتماع یۀسرما موضوع

 ةیندآ با مستعد محلی جوامع ةادار یبرا نوین یراه ،یاجتماع یۀسرما براساس یانسان منابع

 ۀیسرما مفهوم قالب در غیررسمی یتیحما هایشبکه ،عبارتیبه .است تریرقابت و تریچیدهپ

 یبرا یابزار زین و زنان یاجتماع هایآسیب اهشک و یاجتماع هایتوانمندی متضمن ،یاجتماع

 هایبرنامه شبردیپ در ییروستا جامعۀ طردشدگان از بخش نیا تکمشار جذب و حضور جلب

 سرمایۀ اساسی و مهم بعد دو (.11 :1342 همکاران، و رستمی) بود دنخواه ییروستا داریپا توسعۀ

 سرمایۀ ،یکدیگر به ستانده و داده و یهدوسو تعامل یک در که است اعتماد و مشارکت ،اجتماعی

 یزانم ،یطورکلبه (.213 :2771 وارد، و پرتی ؛12 :1341 ی،)قربان دهندمی شکل را اجتماعی
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 ینهمچن است. یگردکی به افراد اعتماد یزانم گرنشان ،یاجامعه یا گروه هر در یاجتماع یۀسرما

 کهیطوربه ؛شودیم یاجتماع یهانشک یلتسه موجب ،یاجتماع یۀسرما از یقبولقابل یزانم وجود

 حل یاصل منبع عنوانبه یاجتماع یۀسرما از ،التکمش حل یبرا توانیم یبحران مواقع در

 :1349 همکاران، و یشمس ؛16 :1370 ی،مبشر) برد سود موجود یندهایافر اصالح و التکمش

121). 
 

 اعتماد
 زیادی هایپژوهش در ،اجتماعی سرمایۀ هایمؤلفه ترینمهم از یکی و توسعه عامل عنوانبه اعتماد

 گرفته درنظر سرزمین پایدار و موفق مدیریت خروجی و آوریتاب در کلیدی ایهمؤلف عنوانبه

 ضروری اجتماعی هایسیستم و ابطور تمامی برای اعتماد (.10 :2713 برد، و استرن) است شده

 .(91 :1473 باربر،) ندکمی تسهیل را اهداف به رسیدن و شودمی نافرمانی کاهش سبب زیرا ؛است

 کنشگران همۀ نایم در مشارکتی مدیریت شروع برای اساسی و کلیدی یمعیار اعتماد ،درواقع

 همکاران، و داونپورت) ستهاآن متقابل روابط و اعتماد ۀتوسع مشارکتی، مدیریت یندافر در درگیر

 دهیچیپ یاجتماع طیمح با را خود تا سازدمی قادر را افراد که است یراهبرد ،اعتماد .(390 :2770

 سوی از (.37 :1449 کتکوویچ، و ارله) ببرند سود ندهیفزا هایفرصت از وسیلهبدین و دهند وفق

 گریکدی از جامعه یاعضا ییجدا موجب ،کندمی مسدود را ارتباطات یرهایمس اعتمادیبی ،دیگر

 بنابراین، ؛(170 :1376 ،یغفار) دبرمی بین از را یهمکار و تعاون به مربوط هایفرصت و شودمی

 .دارد ایویژه تیاهم ،اعتماد روابط ۀشبک سنجش ،یمحل داریپا ۀتوسع و توانمندسازی زمینۀ در

 

 مشارکت
 در داریپا ۀتوسع ةشدگم حالدرعین و یاساس وجه و اجتماعی سرمایۀ برای دیگری بیان ،تکمشار

 که است یندیافر همچنین مشارکت .(197 :1377 همکاران، و اصفهانی شیریگل) روستاهاست

 به ارادی طوربه ،آن در داوطلبانه و فعاالنه شرکت و گروه به تعلق احساس طریق از افراد ،آن طی

 فعالیتی دادنانجام برای مشترک تعهدی مشارکت ،دیگر تعبیر به .یابندمی دست اجتماعی فعالیت

 ثانی، شریفیان) گیردمی صورت آگاهانه و توافقی صورتبه اقدامات پیگیری ،آن در که است معین

 ،یاجتماع نهادهای در تکمشار دهدمی نشان روستایی توسعۀ متعدد هایپژوهش (.99 :1377

 یآگاه و احترام و یاجتماع ارتباطات و اعتماد ،ییروستا جامعۀ اقشار انیم در یگروهنایم انسجام
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 نکمم را هاییهدف به یابیدست و دآورمی دیپد را یاجتماع ۀیسرما افراد، یاجتماع حقوق به

 از (.124: 1447 کلمن،) شودمی نهیپرهز و غیرممکن دستاوردها نیا ،هاآن نبود در هک دسازمی

 تبار،علوی) دانست تأثیرپذیری و فعالیت درگیری، یندافر در باید را مشارکت اصلی ةجوهر ،رواین

 هاییفرصت از یوربهره به قادر ،باشد نداشته فعال مشارکت که یکس ،دیگر سوی از (.06 :1304

 شده 1اجتماعی طرد دچار ،باشد شده منزوی ینوعبه و نباشد ،آیدمی پیش جامعه در او برای که

 قیطر از توانندمی یمحل جوامع و هاگروه که است یکانال ۀمثاببه مشارکت (.22 :2771 )هان، است

 .کنند دایپ یدسترس گیریتصمیم تربزرگ و کالن هایعرصه به ،آن

 

 اجتماعی شبکة تحلیل
 .هاستآن نایم روابط و کنشگران از ترکیبی ،اجتماعی سرمایۀ ةتولیدکنند منبع یا اجتماعی شبکۀ

 شبکۀ .کندمی متصل هم به را کنشگران که است روابط از الگویی ،اجتماعی شبکۀ ،دیگر عبارتبه

 از که دانست اجتماعی دیگر هایمجموعه یا هاسازمان یا افراد از ایمجموعه توانمی را اجتماعی

 .شوندمی مرتبط یکدیگر با ،اطالعات تبادل یا همکاری دوستی، مانند اجتماعی روابط طریق

 یا کندمی متصل یکدیگر به را افراد که است ارتباطی یالگوی ،اجتماعی شبکۀ ،ترتیببدین

 (.1343 ،همکاران و راسخی) سازدمی مرتبط مردم از هاییگروه با را افراد که است پیوندهایی
 هایشبکه تحلیل .است اجتماعی ساختارهای ۀمطالع برای رهیافتی نیز شبکه تحلیل رویکرد

 بررسی به که است اجتماعی ساختارهای تحلیل هایروش از ایمجموعه همچنین اجتماعی

 و عینی روابط توصیف برای نخست ،روش این .پردازدمی ساختارها این ارتباطی مختلف هایجنبه

 الگوهای این رفتاری تأثیرات تشریح برای سپس و اجتماعی کنشگران میان ارتباطی الگوهای

 ۀمطالع» ۀمثاببه توانمی را (SNA) اجتماعی شبکۀ تحلیل کلمه، چند در .رودمی کاربه ارتباطی

 کوزنتسو و وتوات ؛1449 فاست و واسرمن) کرد توصیف «گراف ۀنظری مبنایبر انسانی روابط

 (.21: 1341 صادقی، محمدمیر از نقل ؛2711

 آن مصادیق و اجتماعی سرمایۀ بررسی ،تحقیق اهداف اساسبر و ذکرشده تعاریف به توجه با

 کلیدی اصلی عنوانبه ،روستایی زنان جامعۀ توانمندسازی راستای در مشارکت و اعتماد جمله از

 شبکۀ تحلیل رویکرد ،مهم این تحقق برای که رسدمی نظربه ضروری روستایی جامعۀ توسعۀ در

 .ستاتکاقابل و نوین روشی ،اجتماعی

                                                                                                                                              
1. Social Exclusion 
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 پژوهش شناسیروش

 همطالع مورد ةمنطق معرفی

 مرکزی استان در محالت شهرستان مرکزی بخش در واقع ،باقرآباد دهستان در بزیجان روستای

 .تاس گرفته قرار

 یهاشبکه کردیرو با یمحل جوامع یتوانمندساز و مشارکت یرانیا یالگو پروژة یمعرف -

 1یاجتماع

 تعداد ،یطورکلبه .است شده اجرا ییروستا داریپا توسعۀ هدف با جانیبز یروستا در پروژه

 توانمند ۀشبک» بر ،ییاجرا پروژة نیا و است نفر 07 روستا خرد اعتباری صندوق عضو زنان

 یژهوبه و یمحل جوامع مشارکت بنابراین، ؛دارد دیتأک جانیبز «ییروستا دیتول ۀشبک» و «ییروستا

 سرمایۀ تیتقو و یاجتماع یتوانمندساز منظوربه همچنین .است یضرور امر نیا تحقق برای ،زنان

 سطوح در هاشبکه در روابط یساختار یبررس و کنشگران نایم روابط یالگو لیتحل ،اجتماعی

 سنجش منظوربه (SNA) یاجتماع یهاشبکه لیتحل کردیرو از ،روینا از .است یضرور مختلف

 استفاده بررسی مورد یهاشبکه در یگروهدرون اجتماعی سرمایۀ لیتحل و روابط یداریپا زانیم

 (.274 :1349 ،ی)قربان است شده

 کار روش -

 در ،اجتماعی سرمایۀ ابعاد ترینمهم از یکی عنوانبه مشارکت، و اعتماد روابط ،مقاله نیا در

 و «بندیگروه» مراحل طی و هپروژ یاجرا از پیش مختلف مراحل در هدف هایگروه نایم

 و تحلیل -دارند عضویت آن در نیز زنان که -روستاییان نایم در «خرد اعتباری صندوق اندازیراه»

 ۀکمیت عضو زنان تمامی موجود، اسناد مطالعۀ و پیمایشی روش از استفاده با ابتدا .شودمی ارزیابی

 از و تدوین ایشبکه تحلیل ۀپرسشنام ،آن اساسبر و ندشد شناسایی بزیجان روستای ۀتوسع خرد

 پژوهش در گیرینمونه روش .شد تکمیل افراد از هریک با مصاحبه و مستقیم مشاهدة طریق

 در که هستند روستا زنان از نفر 07 پاسخگویان تعداد و است (شماریتمام) املک ۀکشب ،حاضر

 .دارند یتعضو بزیجان زنان روستایی توسعۀ هایگروه

  اجتماعی شبکة لیتحل روش -

 توانمی آن از استفاده با که است ریاضی و کمی ابزاری ،(SNA) یاشبکه تحلیل روش

                                                                                                                                              
1. social network for collaboration & empowerment of Iranian pattern (S.N.C.E.I.P) 
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 ،روش این .کرد تحلیل و طراحی محلی نفعانذی میان در را اقتصادی -اجتماعی ساختارهای

 اقتصادی و اجتماعی ساختارهای سازیمدل و تحلیل مطالعه، برای ابزارها ترینمهم از یکی امروزه

 هایشاخص و معیارها اساسبر ،یاشبکه تحلیل روش .است طبیعی منابع محلی نفعانذی نایم در

 یاشبکه ساختار یک قالب در را افراد اقتصادی یاهتبادل و اجتماعی روابط است قادر کمی

 نسخۀ UCINET افزارنرم در ،رحاض پژوهش در شدهیآورجمع یهاداده ،یتدرنها .کند دیداری

 یهاشبکه ارزیابی و پایش عمل ۀبرنام سند ،هاشاخص و معیارها تعیین مالک .شدند تحلیل 970/6

 (.1349 ی،)قربان است سرزمین جامع مدیریت و محلی وامعج توانمندسازی در سیاستی -اجتماعی

 موارد به توانیم شدند، یریگاندازه تحقیق این ةشدیفتعر اهداف مطابق که ییهاشاخص جمله از

 :کرد اشاره زیر

 شبکه 1تراکم -

 تعداد به شبکه، کی در موجود یاطالعات هایگره نسبت معنایبه ،یاطالعات شبکۀ در تراکم

 با هایشبکه .است درصد صد تا صفر نیب ایمحدوده ،تراکم این .است ممکن هایگره ممیماکز

 کنشگران ها،آن در که دهندمی لیتشک را ایپیوستههمبه شدتبه یاجتماع هایزمینه باال، تراکم

 گریدیک با منابع در و کنند هماهنگ را یمراقبت فیوظا ،بگذارند اشتراک به را اطالعات توانندمی

 .(39 :1343 ،راسخی) است افراد نایم در وانافر انسجام گرنشان ،شبکه یباال تراکم .شوند کیشر

 شبکه در وندهایپ 2یگیدوسو -

 از ،مشارکت و اعتماد یوندهایپ بودنمتقابل زانیم و روابط شبکۀ یداریپا زانیم نییتع منظوربه

 روابط زانیم ،باشد شتریب روابط شبکۀ در شاخص نیا زانیم چههر .شودیم استفاده شاخص نیا

 کندیم نیتضم را روابط شبکۀ یردایپا و است شتریب شبکه در حاضر افراد انیم سازنده متقابل

 (.173 :2777 اندرسون، و ی)له

 (کیژئودز فاصلة نیانگی)م کنشگر دو انیم 3فاصله نیترکوتاه -

 و اعتماد یوندهایپ اساسبر کنشگر جفت دو انیم در ریمس نیترکوتاه گرنشان ،شاخص نیا

 یوندهایپ و اعتماد پخش و گردش سرعت ،باشد شتریب شاخص نیا زانیم چههر .است مشارکت

 یبرا یکمتر زمان ،نیبنابرا ؛است شتریب جامعه در 9یگانگی و اتحاد زانیم و افراد انیم در یمشارکت

                                                                                                                                              
1. Density 
2. Reciprocity 
3. Geodesic Distance 
4. Solidarity 
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 تیریمد یاجرا یبرا شبکه در افراد ساختنهماهنگ و است ازین مورد شبکه در یاعتمادساز

 (.49 :1343 ،ی)ساالر بردیم زمان کمتر ،یمشارکت

 

 پژوهش نتایج

 سطح در بزیجان روستای زنان ةکشب یاجتماع تکمشار و اعتماد یوندهایپ یساختار لیتحل

 کالن

 بزیجان روستای زنان شبکة در ژئودزیک فاصلة میانگین دوسویگی، تراکم، هایشاخص -

 نتایج ند.شد گرفته نظردر شبکه یک عنوانبه نظر مورد روستای در زنان کل کالن، سطح در

 ةانداز ،جدول این اساسبر .است مشاهدهقابل 1 جدول در ،مختلف مراحل در اجتماعی پایش

 ۀمرحل در بزیجان روستای زنان کل نایم در اجتماعی مشارکت و اعتماد پیوند در تراکم شاخص

 و اعتماد برای تراکم متوسط میزان که است درصد 97 و 96 ترتیببه ،طرح اجرای از پیش

 .دهدمی نشان را مشارکت

 و کاری هایگروه تشکیل که -اجتماعی پایش بعدی ۀمرحل دادنانجام منظوربه ،ادامهدر

 به کنندهمشارکت 07 ،مختلف هایکالس در شرکت و بخشیآگاهی از پس -دارد نام بندیگروه

 و اعتماد پیوندهای برای ،مرحله این در تراکم شاخص میزان که شدند تقسیم کاری گروه هفت

 ینا در دهدمی نشان صندوق تشکیل مرحلۀ اجتماعی پایش نتایج .است درصد 69 و 66 مشارکت

 با .است هیافت ارتقا درصد 66 و 69 یتدرنها مشارکت و اعتماد پیوند دو در تراکم میزانمرحله، 

 میزان که است مشخص کامالً ،بزیجان روستای زنان ۀشبک در تراکم شاخص میزان به توجه

 ستباالبهرو متوسط اجتماعی پایش مختلف مراحل در زنان نایم در روستا این در تراکم شاخص

 افزایش نیز آنان مشارکت ،یکدیگر به افراد اعتماد افزایش با ،درواقع .است داشته افزایشی روند و

 و آشنایی و ترویجی و آموزشی هایکارگاه و هاکالس برگزاری دهدمی نشان که است یافته

 سازینهزم اعتماد اینکه به توجه با و شودمی منجر آنان اعتماد افزایش به ،افراد بخشیآگاهی

 .یافت خواهد فزایشا نیز گروهی کارهای در آنان مشارکت میزان ،است مشارکت
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 ژئودزیک فاصلة میانگین و دوسویگی و تراکم هایشاخص زانیم .1 جدول

 بزیجان روستای زنان شبکة در مختلف مراحل در

 مرز
 اکولوژیک

 شبکه
 پایش مرحلة

 اجتماعی
 پیوند نوع

 اعضای
 شبکه

 تراکم
 )درصد(

 پیوندها دوسویگی
 )درصد(

 فاصلة میانگین
 ژئودزیک

 روستای
 بزیجان

 زنان

 طرح اجرای از پیش
 93/1 90 96 07 اعتماد

 99/1 90 99 07 مشارکت

 یبندگروه
 39/1 96 66 07 اعتماد

 39/1 99 69 07 مشارکت
 صندوق تشکیل
 توسعه خرد

 39/1 96 69 07 اعتماد
 39/1 99 66 07 مشارکت

 

 روستا این در مشارکت و اعتماد میزان دهدینشان م بزیجان روستای زنان ۀشبک یبررس

 و شبکه اجتماعی سرمایۀ شودمی سبب شبکه در مشارکت و اعتماد افزایش .ستباالبهرو متوسط

 مدیریت ساماندهی و دشو تقویت جمعی هایفعالیت یابد، افزایش ییانروستا نایم یگانگی و اتحاد

 صرف با ،افراد این کردندرگیر وسیلۀبه توانمندسازی و پایدار ۀتوسع به رسیدن برای مشارکتی

 در مشارکت و اعتماد تقویت و افزایش ،جهت همین به .باشد آمیزیتموفق کمتری زمان و هزینه

 .است ضروری اجتماعی سرمایۀ و انسجام افزایش آن، تبعو به بزیجان روستای زنان نایم

 جانیبز یروستا زنان شبکة در وندهایپ یگیدوسو زانیم -

 دوسویگی میزان اساسبر متقابل مشارکت و اعتماد میزان دهدمی نشان 1 جدول همچنین

 90 اجرا از پیش ۀمرحل در ،مشارکت و اعتماد پیوندهای در بزیجان روستای زنان نایم در پیوندها

 تشکیل ۀمرحل در و )متوسط( درصد 99 و 96 بندیگروه ۀمرحل در (،پایینبهرو )متوسط درصد

 که گفت توانمی شاخص این نتایج به توجه با ،بنابراین ؛است )متوسط( درصد 99 و 96 صندوق

 وجود هاصندوق تشکیل و بندیگروه مراحل در متقابل مشارکت و اعتماد پیوندهای میزان بیشترین

 یا مشارکت و اعتماد یارتقا و بخشیآگاهی هایکارگاه تشکیل از بعد دهدمی نشان که دارد

 سطح بهبود با است بدیهی .است یافته افزایش نیز شاخص این میزان ،اجتماعی سرمایۀ عبارتیبه

 به و شودیم افزوده جامعه آن اجتماعی توان و کارایی میزان بر ،جامعه یک در اجتماعی سرمایۀ

 .دشویم هموارتر روستایی پایدار ۀتوسع به دستیابی مسیر ،ترتیب این

 جانیبز یروستا زنان ةشبک در مشارکت و اعتماد وندیپ در کیژئودز فاصلة نیانگیم -

 طرح اجرای از پیش ۀمرحل در دهدمی نشان ژئودزیک ۀفاصل میانگین شاخص بررسی نتایج
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 .است 99/1 مشارکت پیوند در و 93/1 اعتماد پیوند در ،کنشگر دو بین ۀفاصل ترینکوتاه ،میانگین

 متصل یکدیگر به پیوند دو طریق از حداکثر افراد ،مشارکت و اعتماد پیوند در 1 جدول به توجه با

 و پیوند یک طریق از افراد درصد 96 ،اعتماد پیوند در البته .است متوسطی میزان که شوندمی

 دیگر با پیوند دو طریق از نیز درصد 99 و شوندمی متصل بردارانبهره سایر به مستقیم طوربه

 برقرار ارتباط کنشگران سایر با پیوند دو با افراد درصد 97 ،مشارکت در .دارند ارتباط کنشگران

 .شوندمی متصل موردنظر فرد به ،پیوند یک با و مستقیم طوربه نیز درصد 92 حدود و کنندمی

 ؛است پایینبهرو متوسط روستا این زنان ۀشبک در مشارکت و اعتماد گردش سرعت ،درواقع

 به افراد دسترسی و هماهنگی و است متوسط افراد نایم اتحاد و یگانگی ،مرحله این در ،بنابراین

 مرحلۀ در ژئودزیک فاصلۀ میانگین شاخص نتایج .است پذیرامکان زمان صرف با ،یکدیگر

 این میزان نیز مرحله این در .است 39/1 مشارکت پیوند در و 39/1 اعتماد پیوند در ،بندیگروه

 69 از بیش .است زنان نایم در مشارکت و اعتماد باالیبهرو متوسط سرعت گرنشان ،شاخص

 اعتماد پیوند دو با ،افراد از درصد 39 حدود و شوندمی متصل یکدیگر به پیوند یک با ،افراد درصد

 گردش سرعت ،صندوق تشکیل ۀمرحل در ،یتدرنها .کنندمی برقرار ارتباط یکدیگر با مشارکت و

 39/1 مشارکت پیوند در و 39/1 اعتماد پیوند در ژئودزیک ۀفاصل میانگین ،مشارکت و اعتماد

 متوسط روستا این در افراد اتحاد و یگانگی میزان دندهیم نشان ،درواقعاعداد  این .است

 به پیوند یک طریق از ،مرحله این در روستا زنان از درصد 69 حدود همچنین .ستباالبهرو

 ارتباط یکدیگر با پیوند دو با آنان از درصد 39 حدود و دارند مشارکت و کنندمی اعتماد یکدیگر

 .ندنکیم برقرار

 دهدمی نشان زنان شبکۀ اجتماعی پایش مختلف مراحل در شاخص این میزان ،طورکلیبه

 متوسط سرعت با مشارکت و اعتماد پیوند دو در بزیجان روستای زنان ۀشبک در منابع و اطالعات

با  یسهمقا در ،طرح اجرای از پس مراحل در شاخص این میزان ،درواقع .یابدمی انتشار باالبهرو

 نیا از شیپ که گونههمان دشو توجه باید ینهزم این در .است یافته کاهش طرح اجرای از پیش

 نایم در مشارکت و اعتماد گردش سرعت یابد، کاهش مسیرها ترینکوتاه میانگین هرچه ،شد اشاره

 برای افراد ساختنهماهنگ برای کمتری زمان یابد،می افزایش افراد یگانگی و اتحاد و نفعانیذ

 .دارند دسترسی یکدیگر به بیشتری سرعت با افراد و شودمی صرف مشخص منبع یک مدیریت

 این همچنین .دارد ایویژه اهمیت افراد جمعی هایفعالیت و اعتمادسازی در امر این ،درنهایت

 .دارد کاربرد بسیار نیز طبیعی ابعمن در بحران مدیریت در شاخص
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 جانیبز یروستا زنان ةشبک یهارگروهیز نایم در تراکم شاخص زانیم -

 ،)س( زهرا فاطمۀ رهروان ،بزیجان سازانیندهآ شامل گروه هفت به بزیجان روستای در زنان

 ۀمرحل در .شدند یمتقس نور راهیان و )س( کبری زینب ،سبز طبیعت ،آهو ضامن ،سبز سفیر

 ،ادامهدر .داشت خواهند فعالیت صندوق هایگروه عنوانبه گروه هفت این نیز صندوق تشکیل

 تشکیل و بندیگروه مرحلۀ دو در بزیجان روستای زنان ۀشبک هایزیرگروه نایم در تراکم شاخص

 ۀمرحل در مشارکت و اعتماد پیوندهای در یگروهدرون تراکم میزان ،2 جدول .شد بررسی صندوق

 شود،می مالحظه کهطورهمان .دهدیم نشان را زنان ۀشبک صندوق تشکیل ۀمرحل و یبندگروه

 سرمایۀ و اجتماعی انسجام ،درنتیجه و هاگروه تمام برای مشارکت و اعتماد پیوند در تراکم

 زهرا ۀفاطم گروه ،مختلف هایگروه میان در .ستباال روستا زنان ۀشبک در یگروهدرون اجتماعی

 تراکم میزان بیشترین دارای ،مشارکت و اعتماد پیوند دوهر در درصد 177 تراکم میزان با

 .دارد را مشارکت پیوند در تراکم میزان کمترین ،سبز طبیعت گروه و است گروهیدرون

 
 بزیجان روستای زنان ةشبک هایزیرگروه در یگروهدرون تراکم شاخص میزان .2 جدول

 پیوند نوع گروه شبکه اکولوژیک مرز

 صندوق تشکیل مرحلة بندیگروه مرحلة

 افراد تعداد
 تراکم

 )درصد(
 افراد تعداد

 تراکم
 )درصد(

 زنان بزیجان وستایر

 76 11 70 12 اعتماد سازانآینده
 76 11 70 12 مشارکت

 177 11 177 12 اعتماد زهرا فاطمۀ رهروان
 177 11 177 12 مشارکت

 47 13 47 13 اعتماد سبز سفیر
 177 13 42 13 مشارکت

 49 11 46 13 اعتماد آهو ضامن
 177 11 177 13 مشارکت

 40 4 40 4 اعتماد سبز طبیعت
 49 4 73 4 مشارکت

 40 11 40 19 اعتماد کبری زینب
 47 11 47 19 مشارکت

 177 12 177 12 اعتماد نور راهیان
 44 12 42 12 مشارکت
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ها بسیار گروهی در میان زنان تمام گروهدر مرحلۀ تشکیل صندوق نیز شاخص تراکم درون

شود. های این روستا بسیار باال ارزیابی میاجتماعی نیز در میان گروه باالست و انسجام و سرمایۀ

گروه رهروان فاطمۀ زهرا، بیشترین میزان تراکم را در پیوندهای اعتماد و مشارکت دارد و گروه 

دهد. مطابق نتایج، اجرای پروژة گروهی را نشان میسازان بزیجان، کمترین میزان تراکم درونآینده

گروهی در پیوندهای اعتماد و مشارکت در ایرانی، بر روند افزایش شاخص تراکم درونالگوی 

شبکۀ زنان موجود در روستای بزیجان و همچنین افزایش انسجام اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی این 

 شود.افراد تأثیر مثبت دارد که از این طریق، دستیابی به توانمندسازی اجتماعی موفق میسر می

 

 گیرییجهنت و بحث
 محسوب روستایی پایدار توسعۀ کلیدی عوامل از ،محلی جوامع در اجتماعی سرمایۀ وجود

 ،ملی یهادولت نقش تضعیف و شدنجهانی روند به توجه با اجتماعی سرمایۀ از استفاده .شودیم

 در و است شده معرفی شدنجهانی با همواجه در محلی جوامع یتوانمندساز یبرا راهی عنوانبه

 دارد اهمیت بسیار اجتماعی ضرر و فقر افزایش ،ازخودبیگانگی بر غلبه یبرا ،محلی سطوح

 یاهتعامل از حاصل ایسرمایه توانمی را اجتماعی سرمایۀ ،دیگر عبارتبه (.7 :2771 الستون،)

 مشارکت از سطحی گیریشکل ،آن ۀنتیج که دانست اجتماعی مختلف هایشبکه در افراد اجتماعی

 و کاظمیان) کندمی فراهم را پایدار ۀتوسع ۀزمین که است جمعی اهداف به دستیابی برای مردمی

 توانمندسازی و زندگی کیفیت یارتقا در باید را پایدار ۀتوسع اصلی یهاارزش (.1 :1343 شفیعا،

 یاهاختالف رفع برای تالش و پذیریبآس طبقات اساسی نیازهای ینتأم در یژهوبه ،جامعه افراد

 است جهت این از .کرد وجوجست عمومی اجتماعی امنیت و آگاهی و رشد و جامعه در طبقاتی

 شودیم مطرح روستایی پایدار ۀتوسع و توانمندسازی در یزیربرنامه ةحوز در ،جنسیتی رویکرد که

 هاییتفعال در روستایی زنان حضور و اجتماعی و اقتصادی هاییتوانمند افزایش برای تالش و

 عنوانبه ییروستا زنان نقش امروزه .شودیم شمرده ضروری پایدار توسعۀ یهابرنامه و اجتماعی

 عناصر از یکی ،ییروستا زنان رایز ؛است تیاهم حائز اریبس ییروستا جامعۀ ةبرندشیپ یهااهرم

 ؛13 :1341 ،یفواد و یلی)اسماع شوندیم محسوب ییروستا توسعۀ و یسازتوانمند در مهم

 یاریبس در زنان یاتیح نقش امروزه (.079 :1446 همکاران، و موزر ؛7 :1342 همکاران، و یرستم

 کنترل فقر، یکنشهیر ست،یز طیمح یداریپا ،ییغذا تیامن کردنفراهم مانند توسعه، امور از

 را آن زنان خود نه کهیدرحال ؛است شده روشن المللنیب جامعۀ یبرا یاجتماع ۀتوسع و تیجمع
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 که است یحالدر نیا .(63 :1373 ،ی)عبدالله اندآورده حساببه را آن گرانید نه و دارند باور

 یامر ،ییروستا زنان گرفتننظردر بدون ،داریپا و برابر یاتوسعه و یسازتوانمند به دنیرس

 .بود خواهد یافتنیندست

 روستایی زنان ۀشبک اجتماعی سرمایۀ یابیارز و تحلیل پژوهش، نیا در شد، اشاره که گونههمان

 وندیپ دو لیتحل و یبررس قیطر از و بزیجان روستای در ،محلی جوامع یتوانمندساز راستای در

 انجام اجتماعی شبکۀ لیتحل روش از استفاده با ،مختلف یهاشاخص سنجش و مشارکت و اعتماد

 است آن گرنشان بزیجان روستای زنان ۀشبک در پروژه اجرای از پیش ۀمرحل در نتایج به توجه .گرفت

 بوده وسطمت اجتماعی سرمایۀ ،یجهدرنت و مشارکت و اعتماد پیوندهای در تراکم میزان ،یطورکلبه که

 گفت توانیم ،اساساینبر .است یافته افزایش میزان این ،توسعه خرد یهاگروه تشکیل با که است

 افزایش به ،بزیجان روستای در زنان هایگروه اعضای نایم در مشارکت و اعتماد بودنباال که

 انیجر به ترسریع افراد انیم در اطالعات و هاداده ،شودمی منجر هاآن میان تعامالت و ارتباطات

 سبب ،اعتماد بریمبتن داریپا و مستمر ارتباطات ۀدرنتیج اعضا اتیتجرب و دانش گردش و آیددرمی

 و یگروه ینوآور یارتقا امر، این. شودمی اجتماعی سرمایۀ و گروهیدرون انسجام افزایش

 مدیریت برای افراد ساختنهماهنگ که شد خواهد سبب و داشت خواهد دنبالبه را کارآفرینی

 ادعا این بر نیز هاپژوهش سایر نتایج .گیرد صورت کمتری زمان در و بیشتر سرعت با ،منابع مشارکتی

 :2776 همکاران، و بادین ؛97 :2711 پرل، و بادین ؛92 :2713 داسکالوپولو، و پترو) دورزمی تأکید

 (.210 :2773 پرتی، ؛97 :1343 قربانی، ؛109 :1341 قربانی، ؛23

 که ییاهنوسان وجود با نیز شاخص این میزان که است آن گرنشان دوسویگی شاخص ررسیب

 تشکیل و بندیگروه مراحل در ،درنهایت ،است داشته پروژه کردناجرایی مختلف مراحل در

 تقویت دهدمی نشان نتایج ،طورکلیبه .است بوده همراه مثبتی روند و شافزای با ،هاصندوق

 نایم در پیوندها این شدننهادینه و روستا این زنان نایم در متقابل مشارکت و اعتماد پیوندهای

 در که شودمی پایدار ایشبکه ایجاد موجب متقابل مشارکت و اعتماد وجود زیرا ؛است الزامی افراد

 افراد در محلی هایعرف و هاسنت به پایبندی همچنین و تعاون و همکاری اعتماد، روح ،آن

 در یتکمشار یزیربرنامه ،یابد افزایش اجتماعی سرمایۀ شودمی سبب امر این .است شده نهادینه

 در یتکمشار یندهایافر و بردب یمترک زمان و نهیهز ییروستا پایدار ۀتوسع و توانمندسازی راستای

 افراد نایم در اجتماعی هایشکایت و هامجادله ،زیادی حد تا همچنین .دوش تقویت هاریزیبرنامه

 گرنشان ،ژئودزیک ۀفاصل میانگین شاخص نتایج ،ادامهدر (.73 :1349 قربانی،) دهدمی کاهش را
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 با ،اساساینبر .است مختلف مراحل در و مشارکت و اعتماد یوندهایپ در فاصله این کاهش

 پیوند یکدیگر با سرعت رینیشتب با و ممکن زمان کمترین در افراد ،شاخص این میزان کاهش

 ترییشب سرعت با اجتماعی منابع بسیج آنان، زیاد یگانگی و اتحاد دلیلبه و کنندمی برقرار

 خواهد افزایش اجتماعی دیتوانمن و اجتماعی سرمایۀ تحقق همچنین .بود خواهد دستیابیقابل

 ساالری،) شد خواهد تقویت نیز محیطی هایتنش برابردر زیرگروه آن آوریتاب میزان و یافت

 (.192 :1343 بالکانلو، رحیمی ؛179 :1343

 یگانگی و اتحاد افراد ،بررسی اول مراحل در دهدمی نشان حاضر مطالعۀ به کلی نگاهی

 متوسط هاآن نایم در مشارکت و اعتماد پیوندهای گردش سرعت ،جهت همین به و دارند متوسط

 میزان اجتماعی، منابع بسیج و مشارکتی یهاکارگاه برگزاری از بعد مراحل در و مروربه .است

 یگانگی و اتحاد افزایش .شودمی نهادینه افراد میان در پیوندها و بدیایم افزایش اجتماعی سرمایۀ

 با افراد ،درواقع .یابد افزایش هاآن نایم در مشارکت و اعتماد گردش سرعت شودمی سبب

 مشارکت و اعتماد بودنباال .دادند تشکیل را صندوق ،متقابل مشارکت و اعتماد میزان بیشترین

 منابع به یابیدست و افراد هماهنگی و دوشمی منجر افراد میان در پیوندها این شدننهادینه به ،متقابل

 در هرچند است ذکر شایان .سازدمی ممکن کمتری ۀهزین و زمان با را روستا این در مختلف

 در شبکه اجتماعی سرمایۀ آن تبعبه و مشارکت و اعتماد ،زنان ۀشبک در صندوق تشکیل ۀمرحل

 ۀزمین ایجاد و اعتمادسازی با که است نیاز ،است بیشتر اجتماعی پایش مراحل سایربا  یسهمقا

 تقویت صندوق اعضای ،طورکلیبه و هاآن اجتماعی سرمایۀ ،افراد بیشتر مشارکت برای مناسب

 همکاران، و ابراهیمی ؛74 :1343 ری،ساال ؛77 :1349 قربانی،) مختلف هایپژوهش نتایج .شود

 هاییافته (69 :2713 جاتل، ؛2776 همکاران، و بادین ؛09 :1342 همکاران، و قربانی ؛93 :1343

 یراهکارها جمله از ،ییروستا ۀتوسع هاییتهکم یلتشک بنابراین، ؛کنندمی تأیید را حاضر پژوهش

 کهیطوربه ؛است یاجتماع یۀسرما یارتقا و افراد نایم در مشارکت و اعتماد یتتقو یشافزا

 است جامعه رفاه یشافزا و فقر کاهش به قادر یمحل یهاتشکل قالب در ،یاجتماع یۀسرما

 ۀجامع یک یجادا به ،یمحل جوامع در یغن یاجتماع یۀسرما (.29 :1347 ی،نجف و یروانیان)ش

 و یزیربرنامه گیری،یمتصم در فعال و آگاهانه صورتبه افراد همۀ ،آن در کهد شویممنجر  منسجم

 به دستیابی قدرت برابر صورتبه افراد ،بنابراین ؛داشت خواهند حضور یمشارکت یهاطرح یاجرا

 حد تا نیز اجتماعی محرومیت و مطرودیت و داشت خواهند را اقتصادی و اجتماعی هایفرصت

 .یافت خواهد کاهش اجتماعی سرمایۀ افزایش دنبالبه زیادی
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 جوامع یتوانمندساز و مشارکت یرانیا یالگو که است ضروری مهم این به توجه ،درنهایت

 زنان کلیدی نقش بر بزیجان روستای در بار اولین برای ،یاجتماع یهاشبکه کردیرو با یمحل

 .است شده اجرایی روش این به و کرده تأکید محلی جوامع پایدار توسعۀ به دستیابی در روستایی

 مشکالت، کشف منظوربه روستا زنان برای متعدد مشارکتی هایکارگاه برگزاری با ،راستا این در

 راستای در سازیتشکل و اجتماعی منابع بسیج ،راهکارها ارائۀ ،نو مشاغل معرفی و آگاهی افزایش

 تا است شده تالش ،پروژه این قالب در هاآن اجتماعی سرمایۀ افزایش و زنان افزاییتوان تقویت

 در .شود تأکید محلی جوامع کارآفرین و فعال نیروی عنوانبه روستا زنان بدیلبی و مهم نقش بر

 اجرای یط نفعانذی تمامی میان روابط بررسی با اجتماعی هایشبکه تحلیل رویکرد ،مسیر این

 یط اجتماعی سرمایۀ تغییرات روند است قادر پروژه سازیپیاده تلفمخ مراحل در و پروژه یک

 اعیاجتم نگاه از را پروژه یک اثربخشی توانمی آن از استفاده با و کند ارزیابی را طرح اجرای

 جوامع در توانمندسازی و اجتماعی سرمایۀ که کرد استدالل توانمی ترتیب این به .کرد تحلیل

 محلی جوامع در هاتوانمندی افزایش راستای در فعالیت هرگونه و ندیکدیگر ملزوم و الزم ،محلی

 و اعتماد سطح بهبود و اجتماعی سرمایۀ افزایش ساززمینه ،روستایی زنان جامعۀ در ویژهبه و

 سازینهزم خود که شودیم روستا اجتماعی ساختارهای استحکام و حفظ ،درنهایت و مشارکت

 .ستا روستایی پایدار توسعۀ

 

 یپاسگزارس
 تیریمد یاجرا و گذارییاستس ،یسازمدل: اجتماعی شبکۀ لیتحل یکاربرد طرح از ،مقاله نیا

 مراتع ،هاجنگل سازمان و تهران دانشگاه از وسیلهبدین. است دهش استخراج یعیطب منابع یمشارکت

 .دشویم یقدردان ،ندکرد تیحما طرح نیا از که کشور یزداریآبخ و

 

 منابع
 ،تیریمد عمل برنامۀ در یمحل نفعانیذ اجتماعی شبکۀ لیتحل» ،(1343) همکاران و فریبا ابراهیمی 

 ،«دربندسر یروستا -انیلت زیآبخ حوزة در جاجرود رودخانۀ :یمورد مطالعۀ) آب منابع یمشارکت
 .96 -90 :29 شمارة ،آبخیزداری مهندسی و علوم مجلة

 ،نمونة) روستایی توسعة در زنان مشارکت میزان بررسی ،(1343) فاطمه فوادی، و آسیه اسماعیلی 
 .مشهد روستایی، پایدار توسعۀ و زن ملی همایش اولین ،(دامغان شهرستان نخورزا روستای: موردی
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 روستاییان اجتماعی -اقتصادی هایتشکل در زنان مشارکت چگونگی» ،(1379) علی دی،حام اشرف 
 .129 -171 :209 ةشمار ،«گلستان استان

 یایبال برابر در یمکان یآورتاب یارتقا در یمحل تیریمد نقش» (،1342) همکاران و یلع ،یبدر 
 سردآبرود و تنکابن شهرستان ۀلیک چشمه ۀحوض دو :یمورد ۀ)مطالع البیس بر دیتأک با یعیطب

 .97 -34 :1 شمارة ،بحران تیریمد مجلة ،«کالردشت
 ،و نشر انتشارات :تهران ،توسعه و دموکراسی اعتماد،: اجتماعی سرمایة ،(1379) یانک تاجبخش 

 .شیرازه پژوهش

 مشارکت اندیشیهم کارگاه ،(1373) زیست محیط حفاظت سازمان مردمی هایمشارکت دفتر 
 .تهران ،زیست محیط سازمان حفاظت تحت نواحی محلی جوامع

 ،طبیعی منابع پایدار مدیریت در زنان توانمندسازی نقش ،(1343) همکاران و محمد راستین 
 رود،حبله خاک و آب منابع پایدار مدیریت المللیبین طرح در فروان روستای :موردی مطالعة)

 .مشهد روستایی، پایدار توسعۀ و زن ملی همایش اولین ،(سمنان استان

 ،مرتع مشارکتی مدیریت ریزیبرنامه و گذاریسیاست در اجتماعی شبکة تحلیل ،(1343) ساره راسخی 
 .تهران ،تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه دکتری، رسالۀ ،(فارس استان :موردی مطالعة)

 ،تلفیقی ةشبک تحلیل ،(1349) سیداکبر جوادی، و اکبرعلی مهرابی، ؛مهدی قربانی، ساره؛ راسخی 
 :2 شمارة ،آبخیزداری و مرتع فصلنامۀ مرتع، مشارکتی مدیریت عمل برنامة در برداربهره -نهاد

 .232 -210، زیر چاپ، 64دورة 

 تحلیل تلفیق از استفاده با سرزمین پایداری ارزیابی سنجیامکان ،(1343) خدیجه ،بالکانلو رحیمی 
 ،(سمنان استان :مطالعه مورد منطقة) (LFA) اندازچشم عملکرد تحلیل و اجتماعی شبکة
 .تهران ،تهران دانشگاه ،ارشد کارشناسی ۀنامپایان

 ،سرپرست روستایی زنان بین در اجتماعی سرمایۀ وضعیت» ،(1342) همکاران و فرحناز رستمی 
 .23 -0 :91 شمارة اجتماعی، رفاه پژوهشی -علمی فصلنامة ،«خانوار

 روستایی توسعۀ در پایداری هایشاخص از مفهومی الگوی ارائۀ» ،(1370) محمد ،زادهرسول»، 
 .22 -10 :اهواز ،ایران در پایدار کشاورزی توسعة و مدیریت ملی همایش اولین مقاالتمجموعه

 سوانح برابردر یشهر جوامع ینهاد و یاقتصاد یآورتاب یابیارز» (،1342) محمدرضا ،ییرضا 
 تیریمد یپژوهش و یعلم ةفصلنام ،«(تهران شهر یهامحله یهازلزله :یمورد ۀمطالع) یعیطب

 .37 -20 :3 شمارة بحران،

 روزنامة ،«روستایی اقتصاد در زنان مشارکت میزان از آمار ینترتازه» (،1300) غالمرضا ،طلبیروز 
 .16 :049 شمارة ،سوم سال ،ایران

 کشور، آبخیزداری و مراتع ،هاجنگل سازمان (،1343) محلی جوامع توانمندسازی طرح گزارش 
 .تهران مردمی، مشارکت و ترویج رتدف
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 نیرز زیآبخ ةضحو در آب یگریتصد ةشبک لیتحل و یسازمدل (،1343) اطمهف ،یساالر 
 .تهران دانشگاه ،ارشد یکارشناس ۀنامانیپا ،کرمانشاه

 قطره نشر :تهران ،یرانا زنان یهاچالش و توسعه ،(1371) ژاله ،طلبیشاد. 

 ةفصلنام ،«یشهر تیریمد و یشهر ییحکمروا ،یشهروند مشارکت» (،1377) میرم ،یثان انیفیشر 
 .99 -92 :7 ةشمار ،یشهر تیریمد

 ییروستا توسعة ریزیبرنامه و یعیطب منابع یمشارکت تیریمد ،(1342) همکاران و یمهد ،یعیشف، 
 .شعرا انتشارات :مشهد

 رفتار بر یاجتماع یۀسرما ریتأث یبررس» (،1349) حسن ،یالودار و رهینم ،پوریمحبعل ؛هراز ،یشمس 
 .110 -113 :1 ةشمار ،یاجتماع یةسرما تیریمد ،«یسازمان یشهروند

 ،کاهش و رفاه بر یاجتماع ۀسرمای نقش یبررس» ،(1347) لدینءابها نجفی، و عبدالرسول شیروانیان 
 ،یکشاورز صاداقت مجلة ،«درودزن یکشزه و یاریآب ۀشبک محدودة :یمورد مطالعۀ ،ییروستا فقر

 .39 -3: 29 شمارة
 ،تهران زیست، محیط سازمان ۀترجم ،21 کار دستور (،1371) حسین طراوتی. 

 ،زنان مدنی مشارکت راهبردهای و موانع و مسائل مدنی، نهادهای و زنان» (،1373) محمد عبداللهی 
 .44 -63 :2 شمارة ،ایران یشناسجامعه مجلة ،«ایران در

 در شهروندان مشارکت یالگو یبررس شهرها، امور ةادار در مشارکت ،(1304) رضایعل ،تباریعلو 
 .کشور یهایشهردار سازمان انتشارات :تهران ،اول جلد ،شهرها امور ةادار

 ةمطالع) مرتع از یبرداربهره یسازوکارها در یاجتماع یهاشبکه نقش (،1341) یهدم ،یقربان 
 .تهران دانشگاه یعیطب منابع ةدانشکد ،یمرتعدار یدکتر ۀرسال ،(طالقان ةمنطق :یمورد

 ۀمطالع) عمرت یتکمشار تیریمد در یاجتماع ۀکشب ستمیس لیتحل» ،(1342) همکاران و یمهد ،یقربان 
 .79 -1: 90 شمارة ،مرتع مجلة ،«(انینار یروستا -طالقان ۀمنطق :یوردم

 یگذاراستیس ،یسازمدل: یاجتماع یهاشبکه لیتحل یمل طرح گزارش (،1343) یمهد ،یقربان 
 .تهران دانشگاه یعیطب منابع ةدانشکد (،اول )فاز یعیطب منابع یمشارکت تیریمد یاجرا و

  با یمحل جوامع یتوانمندساز و مشارکت یرانیا یالگو طرح گزارش (،1349) یمهد ،یقربان 
 .تهران دانشگاه ،یعیطب منابع ةدانشکد ،یاجتماع ةشبک کردیرو

  نهادها ،یمردم یهاتشکل یاستیس -یاجتماع یهاشبکه یابیارز و لیتحل (،1349) یمهد ،یقربان 
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 .RFLDL یالمللنیب
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 .29 -1 :2 شمارة ،مشهد فردوسی دانشگاه اجتماعی علوم مجلة ،«نوشمیران غیررسمی ۀمحل در
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 توسعه، و روستا ةفصلنام «اراک( شهرستان ساروق، دهستان :یمورد ۀمطالع) ییروستا یدارپا ۀتوسع
 .107 -199 :2 ةشمار
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 .160 -190 :1 شمارة
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