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تحلیل سرمایة اجتماعی شبکة زنان روستایی در راستای توانمندسازی جوامع
محلی (منطقة مورد مطالعه :روستای بزیجان ،شهرستان محالت ،استان مرکزی)
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تاریخ پذیرش49/79/27 :

چکیده
توانمندسازی ،یکی از مفاهیم اساسی توسعۀ اجتماعی محسوب میشود .درواقع ،ظرفیتسازی و
توانمندسازی روستاییان و تشکلها ،از پیششرطهای توسعۀ پایدار است .در این پژوهش ،سرمایۀ
اجتماعی شبکۀ زنان روستایی ،از طریق تکمیل پرسشنامۀ تحلیل شبکهای و مصاحبۀ مستقیم با اعضای
گروههای توسعۀ روستایی زنان بررسی میشود .این پژوهش ،در روستای بزیجان از توابع شهرستان
محالت استان مرکزی صورت گرفته است .روستای بزیجان ،تحت پوشش پروژة الگوی ایرانی
مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی است .پژوهش با رویکرد شبکههای اجتماعی انجام گرفت .در
این راستا ،کارگاههای مشارکتی بسیج منابع اجتماعی در روستا برگزار شد که خود زمینهساز تشکیل
گروههای توسعۀ زنان روستایی بود .بهمنظور تحقق توانمندسازی اجتماعی باید مؤلفههای سرمایۀ
اجتماعی مانند مشارکت و اعتماد در میان افراد تقویت شود .در این راستا ،پیوندهای اعتماد و مشارکت
میان  07زن عضو در گروههای توسعۀ روستایی (تمامی اعضا) در منطقۀ مورد بررسی با استفاده از
شاخصهای کمی سطح کالن شبکه بررسی شد و سرمایۀ اجتماعی زنان در مراحل مختلف پیش از
اجرای پروژه ،مرحلۀ گروهبندی و مرحلۀ تشکیل صندوق اعتباری خرد سنجش شد .نتایج نشان
میدهد میزان سرمایۀ اجتماعی و بهتبع آن ،سرعت گردش پیوندهای اعتماد و مشارکت پیش از اجرای
پروژه در حد متوسط بوده و طی مراحل تشکیل صندوق اعتباری خرد افزایش یافته است .از اینرو،
میتوان گفت که اجرای این پروژه -که بر تقویت سرمایۀ اجتماعی تأکید دارد -میزان سرمایۀ اجتماعی
را در شبکۀ روابط زنان روستای بزیجان افزایش داده است.
واژههای کلیدی :بسیج منابع اجتماعی ،تحلیل شبکۀ اجتماعی ،توانمندسازی جوامع محلی،
روستای بزیجان ،سرمایۀ اجتماعی.

 .1استادیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران (نویسندة مسئول)mehghorbani@ut.ac.ir ،
 .2دانشجوی دکتری مرتعداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهرانleila.avazpour@ut.ac.ir ،
 .3دکتری مرتعداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانsarer2351@gmail.com ،
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مقدمه و طرح مسئله
توسعۀ پایدار بهمعنای بهبودی گسترده در تمامی سطوح زندگی جوامع و رفاه همگانی آنهاست.
بهعبارت دیگر ،توسعۀ پایدار ،سرمایهگذاری در تمامی بخشهای اقتصاد است که به ابعاد
زیستمحیطی توجه کافی داشته باشد و از حداکثر استمرار و پایداری برای نسلهای آتی
برخوردار باشد (رسولزاده .)14 :1370 ،توسعۀ پایدار روستایی ،فرایندی چندبعدی است که باید
با رویکرد پایین به باال و استفادة پایدار و مشارکتی از منابع محلی تحقق یابد (تیلور .)2 :2772 ،از
دهۀ  ،1477راهبرد اصلی عملیکردن توسعۀ پایدار در بخش روستایی ،بر عواملی تأکید داشته که
بیشتر جنبۀ مشارکتی با جوامع محلی دارند (دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط
زیست .)1373 ،تأکید بر سهیمشدن جوامع محلی در الگوهای توسعۀ کنفرانس ریو سال  1442در
برزیل ،با عنوان «برنامۀ کار  »21به تصویب رسید .از آن زمان ،تمامی کشورهای شرکتکننده ،برای
دستیابی به اهداف زیستمحیطی و استفادة افزونتر از مشارکتهای مردمی در سطوح محلی ،ملی
و منطقهای ،بر توانمندسازی جوامع محلی تأکید کردند تا جوامع خود را سازماندهی کنند و
سازمانهایی محلی با هدف حفاظت پایدار از عرصههای طبیعی توسط مردم و برای مردم تشکیل
دهند؛ ضمن آنکه باید به راهکارهای توسعه و بهبود وضعیت معیشتی جوامع ذینفع نیز توجه شود
(طراوتی .)9 :1371 ،بهطورکلی ،موضوع مشارکت ،از موضوعات پراهمیت و ویژه در توسعه و
برنامهریزی جوامع روستایی است .روستاها بهعنوان یکی از بخشهای مولد ،حیاتی و خودکفای
کشور که بیش از  37درصد جمعیت را در خود جای دادهاند ،درجهت اجرای سیاست گسترش
مشارکت مردم در برنامههای توسعه نقش مؤثر و بسزایی دارند و بهدلیل بسترها و قابلیتهایی که
در محیط روستایی وجود دارد ،توانایی تشکیل و سازماندهی نهادهای مردمی در زمینهها و
موضوعات متعددی را دارند (بقایی و همکاران .)1 :1341 ،در این راستا ،یکی از موفقترین
رویکردها در توانمندسازی جوامع محلی و نیل به توسعۀ پایدار ،رویکرد مدیریت مشارکتی مبتنیبر
سازگاری 1است که در محتوای آن تأکید شده است که برای دستیابی به مدیریت پایدار جوامع
محلی ،راهی جز درنظرگرفتن مالحظات اجتماعی و عالیق و منافع تمامی افراد تحت تأثیر در
جامعه وجود ندارد؛ بنابراین ،ناگزیر از شناسایی و تحلیل پیچیدگیهای نظامهای اجتماعی خواهیم
بود .همچنین در این رویکرد ،بر جلب مشارکت ذینفعان محلی در فرایند تصمیمگیری و اجرای
پروژههای مدیریتی تأکید شده است که در هر منطقه ،با توجه به بافت اجتماعی و اکولوژیکی آن،
1. Adaptation co-management
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این فرایند اجرایی میشود (بادین و پرل .)97 :2711 ،در میان گروههای اجتماعی ،زنان نیمی از
جمعیت کشور را تشکیل میدهند .از اینرو ،در دنیای کنونی ،رسیدن به اهداف توسعه بدون
استفاده از ذخیرة عظیم زنان غیرممکن است .با وجود این ،توجه به نیروهای بالقوة این بخش از
جامعه ،عاملی است که در کشورهای درحالتوسعه نادیده گرفته شده است .به همین جهت،
علیرغم برنامهریزیها و فعالیتهای انجامگرفته ،هنوز در این کشورها زنان نتوانستهاند به جایگاه
و نقش مناسب خود در ادارة امور کشور و تصمیمگیریها دست یابند (کریم و هاشمی:1370 ،
)161؛ بنابراین ،مشارکت زنان در تمامی زمینههای اقتصادی و اجتماعی جامعه ،امری ضروری و
بنیادین و یکی از مهمترین عوامل برای رسیدن به توسعۀ پایدار روستایی بهشمار میرود؛ چراکه
امروزه میزان مشارکت زنان ،یکی از عوامل توسعهیافتگی محسوب میشود .برنامهریزان توسعه
متوجه شدند که اگر بخواهند به توسعه دست یابند و نتایج پایداری داشته باشند ،یکی از وجوه آن
توجه به منابع انسانی بهویژه زنان و بهرهگیری کافی و متناسب از این منبع است .از اینرو و با
توجه به حضور نیمی از جمعیت زنان کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافتۀ جهان در روستاها و
اشتغال آنان به امور کشاورزی و دامپروری ،طراحی و اجرای مناسب برنامههای آموزشی -ترویجی
و توانمندسازی این قشر حائز اهمیت است (روزیطلب .)9 :1300 ،برنامۀ توانمندسازی جوامع
محلی ،بر نقشآفرینی زنان در راستای ارتقای معیشتی خانوارهای روستایی تأکید دارد .در یک
تعریف ساده میتوان توانمندسازی را فرایندی دانست که طی آن ،افراد ،گروهها و جوامع ،از
وضعیت موجود زندگی و شرایط حاکم بر آن آگاهی مییابند و برای تغییر شرایط موجود بهسمت
شرایط مطلوب ،با شناسایی نیازها و سرمایههای خود ،برنامهریزی مناسب ،آگاهانه و سازنده انجام
میدهند .بهطورکلی ،در دستیابی به توانمندسازی جوامع محلی و در راستای تحقق توسعۀ پایدار
محلی ،تأکید بر سرمایههای مختلفی است که مهمترین آنها سرمایۀ اجتماعی است .بهعبارت
دیگر ،امروزه در کنار سرمایههای اقتصادی ،فرهنگی و نمادین ،سرمایۀ دیگری به نام سرمایۀ
اجتماعی مطرح است که با تأکید بر مؤلفههای اعتماد و مشارکت ،یکی از انواع سرمایههای
تأثیرگذار بهشمار میآید (بدری و همکاران .)92 :1342 ،این مؤلفه در کنار دو عامل سرمایۀ مالی و
انسانی ،رکن سوم دستیابی به توسعه و خمیرمایۀ اصلی آن است (بولن و انیکس .)1 :1441 ،از
اینرو ،میتوان عنوان کرد که از جمله مهمترین اقدامات در زمینۀ توانمندسازی زنان روستایی،
تقویت سرمایۀ اجتماعی و نهادسازی (ظرفیتسازی) در میان زنان است.
پروژة الگوی ایرانی مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی با رویکرد شبکههای اجتماعی،
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برای اولین بار در سال  1343در روستای بزیجان شهرستان محالت عملیاتی شد .از جمله اهداف
اجرایی پروژه در این راستا ،بسیج منابع اجتماعی ،ظرفیتسازی اجتماعی و نهادسازی در میان زنان
روستایی است .برای تحقق این امر ،توانمندسازی اجتماعی و تقویت سرمایۀ اجتماعی امری
اساسی است که از ابعاد مهم سرمایۀ اجتماعی اعتماد و مشارکت بهشمار میرود .این پروژه ،بر
اعتمادسازی و تقویت فعالیتهای گروهی در میان زنان روستایی نیز تأکید دارد (قربانی:1349 ،
.)274
در این راستا و با توجه به اهمیت سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ پایدار محلی ،در این پژوهش به
بررسی روابط اعتماد و مشارکت ،بهعنوان یکی از ابعاد مهم سرمایۀ اجتماعی در بین کمیتههای
توسعۀ زنان روستای بزیجان پرداخته میشود .بهطوریکه به روش تحلیل شبکهای ،میزان تغییرات
پیوندهای اعتماد و مشارکت در کمیتههای توسعۀ روستایی در میان زنان ،در مرحلۀ پیش از اجرا و
طی مراحل گروهبندی افراد و تشکیل صندوق اعتباری خرد ،تحلیل و ارزیابی میشود.

ادبیات نظری پژوهش
همانگونه که اشاره شد ،توسعۀ روستایی بهعنوان یکی از مباحث توسعه ،با چالشهای فراوانی
روبهروست .یکی از این چالشها ،توجهنکردن به سرمایۀ اجتماعی روستاییانی است که بهصورت
هزاران خردهفرهنگ در پهنۀ جغرافیایی کشور ایران گسترده شدهاند .برایناساس شناخت آن ،روند
برنامهریزی توسعۀ روستایی را برای متخصصان مربوط تسهیل میسازد و مشارکت روستاییان را در
اجرای بهتر برنامهها بههمراه دارد .امروزه اهمیت سرمایۀ اجتماعی بهمنظور رسیدن به توسعۀ
روستایی ،موضوع روبهرشد بسیاری از مطالعات در سالیان اخیر است .شرط الزم برای پیشرفت هر
جامعهای بهخصوص جوامع روستایی ،توسعۀ همهجانبه ،ایجاد روابط اجتماعی ،گسترش انسجام
اجتماعی ،بسط مشارکت اجتماعی و از همه مهمتر ،اعتماد متقابل درونگروهی و برونگروهی و
در یک کلمه ،سرمایۀ اجتماعی کنشگران جامعه است (الکاس .)2 :1477 ،سرمایۀ اجتماعی در
قالب شبکههای حمایتی غیررسمی ،نقش مؤثری در مدیریت ریسک و آسیبپذیری اجتماعی ایفا
میکند و زنان را در مقابله با فقر ،مجهزتر میسازد (باال و الپیر .)19 :2779 ،زنان روستایی ،از
دیرباز نقشی کلیدی در تأمین و گذران زندگی روستایی ایفا کردهاند و در تمامی فعالیتها
بهصورت پایاپای و گاهی بیش از مردان روستایی به همکاری و مشارکت در امور پرداختهاند .از
اینرو ،میتوان گفت زنان روستایی ،نقشی بیبدیل در تقویت سرمایۀ اجتماعی روستایی و حفظ
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ساختارهای اجتماعی در روستا ایفا میکنند و بهطور منطقی ،با افزایش سرمایههای اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی ،بر میزان توانمندیهای افراد و جامعۀ روستایی افزوده میشود .در این راستا،
رویکرد تحلیل شبکه بهعنوان روشی نوین در تحلیل و ارزیابی و پایش شرایط و فرایندهای
رخداده ،کاربردی و مفید است .همچنین درجهت درک هرچه بهتر این مقوله ،به مفهوم برخی از
اصطالحات اشاره میشود.

توانمندسازی
در مقولۀ توسعۀ اجتماعی ،یکی از مباحث اساسی را میتوان توانمندسازی جامعه یا درواقع،
ساخت جامعه دانست و برای حرکت در این مسیر ،یکی از رویکردهای مؤثر ،توانمندسازی
اجتماعمحور است .در توانمندسازی ،هدف آن است که در جامعۀ محلی ،افراد به سطحی از
نگرش ،دانش و توانایی برسند که بخواهند و بتوانند مسئولیت اجتماعی و نقش خود را در توسعه
و پیشرفت جامعۀ محلیشان ایفا کنند .در تعریفی دیگر ،توانمندسازی یعنی اینکه مردم به سطحی
از توسعۀ فردی دست یابند که امکان انتخاب براساس خواستههای خود را داشته باشند
(شادیطلب .)99 :1371 ،برایناساس ،توانمندسازی بهمعنای بسط و گسترش حق انسان در آزادی
عمل است و فرایندی است تدریجی که در آن ،با ارتقای مهارت ،آگاهی ،ایجاد باور و اعتمادسازی
میتوان از امکانات و ظرفیتهای منطقه و پتانسیلهای بالقوه ،برای رسیدن به اهداف مورد نظر و
رفع نیازها در قالب زمانبندی استفاده کرد .درواقع ،افراد یک جامعۀ محلی میتوانند با شرکت در
کارگاههای آموزشی -مشورتی ،نیازهای خود را بیان و اولویتبندی کنند و خود راهکارهایی برای
حل مشکل ارائه دهند (سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور .)1343 ،ظرفیتسازی و
توانمندسازی اجتماعی روستاییان همچنین از پیششرطهای توسعۀ پایدار و درونزاست؛ بنابراین،
برای بهرهبرداری بهینه از امکانات موجود در یک منطقه ،توانمندسازی مردم از طریق افزایش
سرمایۀ اجتماعی ،آموزش و آشناکردن مردم با نقش مهمشان در شکوفایی آن منطقه ضروری است
(راستین و همکاران.)2 :1343 ،

سرمایة اجتماعی
سرمایۀ اجتماعی یکی از شاخصهای مهم در توسعۀ محلی است که موجب تحرک گروهها،
همکاری آنها با یکدیگر ،تقویت و توسعۀ پایههای دموکراسی در جامعه و محله ،ایجاد
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اعتمادبهنفس در سطوح فردی و محلی ،ازدیاد رهبران بومی و محلی و باالخره ایجاد حالتی
میشود که در آن ،مشکالت اجتماعی بهوسیلۀ اعضای محله حل شود .به این ترتیب ،سرمایۀ
اجتماعی ،ویژگیها یا مشخصات سازمان اجتماعی ،یعنی مواردی مانند شبکهها ،هنجارها و اعتماد
اجتماعی را دربرمیگیرد که همکاری متقابل و هماهنگی درجهت منافع مشترک را تسهیل میسازد
(پاتنام .)3 :1449 ،سرمایۀ اجتماعی درونگروهی یا میثاقی (به تعبیر پاتنام) که مایل است همگنیها
را حفظ کند ،برای تقویت پایه و اساس تعامل ،خاص و مفید است ،سبب تحریک اتحاد میشود و
مانند چسب در جامعهشناسی برای حفظ وفاداری در گروهها بهکار میآید (پاتنام.)0 :2772 ،
سرمایۀ اجتماعی درونگروهی ،به پیوندهای اجتماعی اشاره دارد که بر تشابه و صمیمیت استوار
است و بر پیوندهای خانوادگی ،همسایگی و پیوندهای دوستی نزدیک تأکید میکند .سرمایۀ
اجتماعی همچنین بهعنوان چارچوبی برای درک و تجزیه و تحلیل روابط میان ذینفعان درگیر در
توسعۀ اجتماعی پدید آمده است و عنصری حیاتی در دستیابی به توسعۀ عادالنه و پایدار بهشمار
میرود (بیسانگ و الیوت140 :2711 ،؛ ماریوال971 :2712 ،؛ نات و همکاران .)176 :2711 ،در این
راستا ،پژوهشهای مختلف با تأکید بر ظرفیتسازی برای ایجاد اجتماعات ،توسعۀ آنها را منوط
به شکلگیری سرمایۀ اجتماعی میدانند و به این مهم اشاره میکنند که سرمایۀ اجتماعی ،پیشنیاز
فرایند توسعۀ اجتماعات محلی خواهد بود .سرمایۀ اجتماعی ،در ساختار روابط میان کنشگران
نهفته است و کنشهای اجتماعی را تسهیل میکند (تاجبخش12 :1379 ،؛ سوزوکی.)2717 ،
همچنین هرچه سرمایۀ اجتماعی در سیستم انسانی بیشتر باشد ،ظرفیت سازگاری آن جامعه با
تغییرات خارج از سیستم افزایش مییابد (شفیعی و همکاران36 :1342 ،؛ باربر .)97 :1473 ،در
جامعهای که سرمایۀ اجتماعی ندارد ،سایر سرمایهها ابتر میمانند و کمبازده میشوند .از اینرو،
موضوع سرمایۀ اجتماعی ،اصلی محوری برای دستیابی به توسعه محسوب میشود .توانمندسازی
منابع انسانی براساس سرمایۀ اجتماعی ،راهی نوین برای ادارة جوامع محلی مستعد با آیندة
پیچیدهتر و رقابتیتر است .بهعبارتی ،شبکههای حمایتی غیررسمی در قالب مفهوم سرمایۀ
اجتماعی ،متضمن توانمندیهای اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی زنان و نیز ابزاری برای
جلب حضور و جذب مشارکت این بخش از طردشدگان جامعۀ روستایی در پیشبرد برنامههای
توسعۀ پایدار روستایی خواهند بود (رستمی و همکاران .)11 :1342 ،دو بعد مهم و اساسی سرمایۀ
اجتماعی ،مشارکت و اعتماد است که در یک تعامل دوسویه و داده و ستانده به یکدیگر ،سرمایۀ
اجتماعی را شکل میدهند (قربانی12 :1341 ،؛ پرتی و وارد .)213 :2771 ،بهطورکلی ،میزان
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سرمایۀ اجتماعی در هر گروه یا جامعهای ،نشانگر میزان اعتماد افراد به یکدیگر است .همچنین
وجود میزان قابلقبولی از سرمایۀ اجتماعی ،موجب تسهیل کنشهای اجتماعی میشود؛ بهطوریکه
در مواقع بحرانی میتوان برای حل مشکالت ،از سرمایۀ اجتماعی بهعنوان منبع اصلی حل
مشکالت و اصالح فرایندهای موجود سود برد (مبشری16 :1370 ،؛ شمسی و همکاران:1349 ،
.)121

اعتماد
اعتماد بهعنوان عامل توسعه و یکی از مهمترین مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی ،در پژوهشهای زیادی
بهعنوان مؤلفهای کلیدی در تابآوری و خروجی مدیریت موفق و پایدار سرزمین درنظر گرفته
شده است (استرن و برد .)10 :2713 ،اعتماد برای تمامی روابط و سیستمهای اجتماعی ضروری
است؛ زیرا سبب کاهش نافرمانی میشود و رسیدن به اهداف را تسهیل میکند (باربر.)91 :1473 ،
درواقع ،اعتماد معیاری کلیدی و اساسی برای شروع مدیریت مشارکتی در میان همۀ کنشگران
درگیر در فرایند مدیریت مشارکتی ،توسعۀ اعتماد و روابط متقابل آنهاست (داونپورت و همکاران،
 .)390 :2770اعتماد ،راهبردی است که افراد را قادر میسازد تا خود را با محیط اجتماعی پیچیده
وفق دهند و بدینوسیله از فرصتهای فزاینده سود ببرند (ارله و کتکوویچ .)37 :1449 ،از سوی
دیگر ،بیاعتمادی مسیرهای ارتباطات را مسدود میکند ،موجب جدایی اعضای جامعه از یکدیگر
میشود و فرصتهای مربوط به تعاون و همکاری را از بین میبرد (غفاری)170 :1376 ،؛ بنابراین،
در زمینۀ توانمندسازی و توسعۀ پایدار محلی ،سنجش شبکۀ روابط اعتماد ،اهمیت ویژهای دارد.

مشارکت
مشارکت ،بیان دیگری برای سرمایۀ اجتماعی و وجه اساسی و درعینحال گمشدة توسعۀ پایدار در
روستاهاست (گلشیری اصفهانی و همکاران .)197 :1377 ،مشارکت همچنین فرایندی است که
طی آن ،افراد از طریق احساس تعلق به گروه و شرکت فعاالنه و داوطلبانه در آن ،بهطور ارادی به
فعالیت اجتماعی دست مییابند .به تعبیر دیگر ،مشارکت تعهدی مشترک برای انجامدادن فعالیتی
معین است که در آن ،پیگیری اقدامات بهصورت توافقی و آگاهانه صورت میگیرد (شریفیان ثانی،
 .)99 :1377پژوهشهای متعدد توسعۀ روستایی نشان میدهد مشارکت در نهادهای اجتماعی،
انسجام میانگروهی در میان اقشار جامعۀ روستایی ،اعتماد و ارتباطات اجتماعی و احترام و آگاهی
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به حقوق اجتماعی افراد ،سرمایۀ اجتماعی را پدید میآورد و دستیابی به هدفهایی را ممکن
میسازد که در نبود آنها ،این دستاوردها غیرممکن و پرهزینه میشود (کلمن .)124 :1447 ،از
اینرو ،جوهرة اصلی مشارکت را باید در فرایند درگیری ،فعالیت و تأثیرپذیری دانست (علویتبار،
 .)06 :1304از سوی دیگر ،کسی که مشارکت فعال نداشته باشد ،قادر به بهرهوری از فرصتهایی
که برای او در جامعه پیش میآید ،نباشد و بهنوعی منزوی شده باشد ،دچار طرد اجتماعی 1شده
است (هان .)22 :2771 ،مشارکت بهمثابۀ کانالی است که گروهها و جوامع محلی میتوانند از طریق
آن ،به عرصههای کالن و بزرگتر تصمیمگیری دسترسی پیدا کنند.

تحلیل شبکة اجتماعی
شبکۀ اجتماعی یا منبع تولیدکنندة سرمایۀ اجتماعی ،ترکیبی از کنشگران و روابط میان آنهاست.
بهعبارت دیگر ،شبکۀ اجتماعی ،الگویی از روابط است که کنشگران را به هم متصل میکند .شبکۀ
اجتماعی را میتوان مجموعهای از افراد یا سازمانها یا مجموعههای دیگر اجتماعی دانست که از
طریق روابط اجتماعی مانند دوستی ،همکاری یا تبادل اطالعات ،با یکدیگر مرتبط میشوند.
بدینترتیب ،شبکۀ اجتماعی ،الگویی ارتباطی است که افراد را به یکدیگر متصل میکند یا

پیوندهایی است که افراد را با گروههایی از مردم مرتبط میسازد (راسخی و همکاران.)1343 ،
رویکرد تحلیل شبکه نیز رهیافتی برای مطالعۀ ساختارهای اجتماعی است .تحلیل شبکههای
اجتماعی همچنین مجموعهای از روشهای تحلیل ساختارهای اجتماعی است که به بررسی
جنبههای مختلف ارتباطی این ساختارها میپردازد .این روش ،نخست برای توصیف روابط عینی و
الگوهای ارتباطی میان کنشگران اجتماعی و سپس برای تشریح تأثیرات رفتاری این الگوهای
ارتباطی بهکار میرود .در چند کلمه ،تحلیل شبکۀ اجتماعی ( )SNAرا میتوان بهمثابۀ «مطالعۀ
روابط انسانی برمبنای نظریۀ گراف» توصیف کرد (واسرمن و فاست 1449؛ وتوات و کوزنتسو
2711؛ نقل از میرمحمد صادقی.)21 :1341 ،
با توجه به تعاریف ذکرشده و براساس اهداف تحقیق ،بررسی سرمایۀ اجتماعی و مصادیق آن
از جمله اعتماد و مشارکت در راستای توانمندسازی جامعۀ زنان روستایی ،بهعنوان اصلی کلیدی
در توسعۀ جامعۀ روستایی ضروری بهنظر میرسد که برای تحقق این مهم ،رویکرد تحلیل شبکۀ
اجتماعی ،روشی نوین و قابلاتکاست.
1. Social Exclusion
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روششناسی پژوهش
معرفی منطقة مورد مطالعه
روستای بزیجان در دهستان باقرآباد ،واقع در بخش مرکزی شهرستان محالت در استان مرکزی
قرار گرفته است.
 معرفی پروژة الگوی ایرانی مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی با رویکرد شبکههایاجتماعی1

پروژه در روستای بزیجان با هدف توسعۀ پایدار روستایی اجرا شده است .بهطورکلی ،تعداد
زنان عضو صندوق اعتباری خرد روستا  07نفر است و این پروژة اجرایی ،بر «شبکۀ توانمند
روستایی» و «شبکۀ تولید روستایی» بزیجان تأکید دارد؛ بنابراین ،مشارکت جوامع محلی و بهویژه
زنان ،برای تحقق این امر ضروری است .همچنین بهمنظور توانمندسازی اجتماعی و تقویت سرمایۀ
اجتماعی ،تحلیل الگوی روابط میان کنشگران و بررسی ساختاری روابط در شبکهها در سطوح
مختلف ضروری است .از اینرو ،از رویکرد تحلیل شبکههای اجتماعی ( )SNAبهمنظور سنجش
میزان پایداری روابط و تحلیل سرمایۀ اجتماعی درونگروهی در شبکههای مورد بررسی استفاده
شده است (قربانی.)274 :1349 ،
 روش کاردر این مقاله ،روابط اعتماد و مشارکت ،بهعنوان یکی از مهمترین ابعاد سرمایۀ اجتماعی ،در
میان گروههای هدف در مراحل مختلف پیش از اجرای پروژه و طی مراحل «گروهبندی» و
«راهاندازی صندوق اعتباری خرد» در میان روستاییان -که زنان نیز در آن عضویت دارند -تحلیل و
ارزیابی میشود .ابتدا با استفاده از روش پیمایشی و مطالعۀ اسناد موجود ،تمامی زنان عضو کمیتۀ
خرد توسعۀ روستای بزیجان شناسایی شدند و براساس آن ،پرسشنامۀ تحلیل شبکهای تدوین و از
طریق مشاهدة مستقیم و مصاحبه با هریک از افراد تکمیل شد .روش نمونهگیری در پژوهش
حاضر ،شبکۀ کامل (تمامشماری) است و تعداد پاسخگویان  07نفر از زنان روستا هستند که در
گروههای توسعۀ روستایی زنان بزیجان عضویت دارند.
 روش تحلیل شبکة اجتماعیروش تحلیل شبکهای ( ،)SNAابزاری کمی و ریاضی است که با استفاده از آن میتوان

)1. social network for collaboration & empowerment of Iranian pattern (S.N.C.E.I.P
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ساختارهای اجتماعی -اقتصادی را در میان ذینفعان محلی طراحی و تحلیل کرد .این روش،
امروزه یکی از مهمترین ابزارها برای مطالعه ،تحلیل و مدلسازی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی
در میان ذینفعان محلی منابع طبیعی است .روش تحلیل شبکهای ،براساس معیارها و شاخصهای
کمی قادر است روابط اجتماعی و تبادلهای اقتصادی افراد را در قالب یک ساختار شبکهای
دیداری کند .درنهایت ،دادههای جمعآوریشده در پژوهش حاضر ،در نرمافزار  UCINETنسخۀ
 6/970تحلیل شدند .مالک تعیین معیارها و شاخصها ،سند برنامۀ عمل پایش و ارزیابی شبکههای
اجتماعی -سیاستی در توانمندسازی جوامع محلی و مدیریت جامع سرزمین است (قربانی.)1349 ،
از جمله شاخصهایی که مطابق اهداف تعریفشدة این تحقیق اندازهگیری شدند ،میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
 تراکم 1شبکهتراکم در شبکۀ اطالعاتی ،بهمعنای نسبت گرههای اطالعاتی موجود در یک شبکه ،به تعداد
ماکزیمم گرههای ممکن است .این تراکم ،محدودهای بین صفر تا صد درصد است .شبکههای با
تراکم باال ،زمینههای اجتماعی بهشدت بههمپیوستهای را تشکیل میدهند که در آنها ،کنشگران
میتوانند اطالعات را به اشتراک بگذارند ،وظایف مراقبتی را هماهنگ کنند و در منابع با یکدیگر
شریک شوند .تراکم باالی شبکه ،نشانگر انسجام فراوان در میان افراد است (راسخی.)39 :1343 ،
 دوسویگی 2پیوندها در شبکهبهمنظور تعیین میزان پایداری شبکۀ روابط و میزان متقابلبودن پیوندهای اعتماد و مشارکت ،از
این شاخص استفاده میشود .هرچه میزان این شاخص در شبکۀ روابط بیشتر باشد ،میزان روابط
متقابل سازنده میان افراد حاضر در شبکه بیشتر است و پایداری شبکۀ روابط را تضمین میکند
(لهی و اندرسون.)173 :2777 ،
 کوتاهترین فاصله 3میان دو کنشگر (میانگین فاصلة ژئودزیک)این شاخص ،نشانگر کوتاهترین مسیر در میان دو جفت کنشگر براساس پیوندهای اعتماد و
مشارکت است .هرچه میزان این شاخص بیشتر باشد ،سرعت گردش و پخش اعتماد و پیوندهای
مشارکتی در میان افراد و میزان اتحاد و یگانگی 9در جامعه بیشتر است؛ بنابراین ،زمان کمتری برای
1. Density
2. Reciprocity
3. Geodesic Distance
4. Solidarity
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اعتمادسازی در شبکه مورد نیاز است و هماهنگساختن افراد در شبکه برای اجرای مدیریت
مشارکتی ،کمتر زمان میبرد (ساالری.)49 :1343 ،

نتایج پژوهش
تحلیل ساختاری پیوندهای اعتماد و مشارکت اجتماعی شبکة زنان روستای بزیجان در سطح
کالن
 شاخصهای تراکم ،دوسویگی ،میانگین فاصلة ژئودزیک در شبکة زنان روستای بزیجاندر سطح کالن ،کل زنان در روستای مورد نظر بهعنوان یک شبکه درنظر گرفته شدند .نتایج
پایش اجتماعی در مراحل مختلف ،در جدول  1قابلمشاهده است .براساس این جدول ،اندازة
شاخص تراکم در پیوند اعتماد و مشارکت اجتماعی در میان کل زنان روستای بزیجان در مرحلۀ
پیش از اجرای طرح ،بهترتیب  96و  97درصد است که میزان متوسط تراکم برای اعتماد و
مشارکت را نشان میدهد.
درادامه ،بهمنظور انجامدادن مرحلۀ بعدی پایش اجتماعی -که تشکیل گروههای کاری و
گروهبندی نام دارد -پس از آگاهیبخشی و شرکت در کالسهای مختلف 07 ،مشارکتکننده به
هفت گروه کاری تقسیم شدند که میزان شاخص تراکم در این مرحله ،برای پیوندهای اعتماد و
مشارکت  66و  69درصد است .نتایج پایش اجتماعی مرحلۀ تشکیل صندوق نشان میدهد در این
مرحله ،میزان تراکم در دو پیوند اعتماد و مشارکت درنهایت  69و  66درصد ارتقا یافته است .با
توجه به میزان شاخص تراکم در شبکۀ زنان روستای بزیجان ،کامالً مشخص است که میزان
شاخص تراکم در این روستا در میان زنان در مراحل مختلف پایش اجتماعی متوسط روبهباالست
و روند افزایشی داشته است .درواقع ،با افزایش اعتماد افراد به یکدیگر ،مشارکت آنان نیز افزایش
یافته است که نشان میدهد برگزاری کالسها و کارگاههای آموزشی و ترویجی و آشنایی و
آگاهیبخشی افراد ،به افزایش اعتماد آنان منجر میشود و با توجه به اینکه اعتماد زمینهساز
مشارکت است ،میزان مشارکت آنان در کارهای گروهی نیز افزایش خواهد یافت.
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جدول  .1میزان شاخصهای تراکم و دوسویگی و میانگین فاصلة ژئودزیک
در مراحل مختلف در شبکة زنان روستای بزیجان
مرز
اکولوژیک

شبکه

روستای
بزیجان

زنان

مرحلة پایش
اجتماعی

پیش از اجرای طرح
گروهبندی
تشکیل صندوق
خرد توسعه

اعضای تراکم دوسویگی پیوندها میانگین فاصلة
نوع پیوند
ژئودزیک
(درصد)
شبکه (درصد)

اعتماد

07

96

90

1/93

مشارکت

07

99

90

1/99

اعتماد
مشارکت
اعتماد
مشارکت

07
07
07
07

66
69
69
66

96
99
96
99

1/39
1/39
1/39
1/39

بررسی شبکۀ زنان روستای بزیجان نشان میدهد میزان اعتماد و مشارکت در این روستا
متوسط روبهباالست .افزایش اعتماد و مشارکت در شبکه سبب میشود سرمایۀ اجتماعی شبکه و
اتحاد و یگانگی میان روستاییان افزایش یابد ،فعالیتهای جمعی تقویت شود و ساماندهی مدیریت
مشارکتی برای رسیدن به توسعۀ پایدار و توانمندسازی بهوسیلۀ درگیرکردن این افراد ،با صرف
هزینه و زمان کمتری موفقیتآمیز باشد .به همین جهت ،افزایش و تقویت اعتماد و مشارکت در
میان زنان روستای بزیجان و بهتبع آن ،افزایش انسجام و سرمایۀ اجتماعی ضروری است.
 میزان دوسویگی پیوندها در شبکة زنان روستای بزیجانهمچنین جدول  1نشان میدهد میزان اعتماد و مشارکت متقابل براساس میزان دوسویگی
پیوندها در میان زنان روستای بزیجان در پیوندهای اعتماد و مشارکت ،در مرحلۀ پیش از اجرا 90
درصد (متوسط روبهپایین) ،در مرحلۀ گروهبندی  96و  99درصد (متوسط) و در مرحلۀ تشکیل
صندوق  96و  99درصد (متوسط) است؛ بنابراین ،با توجه به نتایج این شاخص میتوان گفت که
بیشترین میزان پیوندهای اعتماد و مشارکت متقابل در مراحل گروهبندی و تشکیل صندوقها وجود
دارد که نشان میدهد بعد از تشکیل کارگاههای آگاهیبخشی و ارتقای اعتماد و مشارکت یا
بهعبارتی سرمایۀ اجتماعی ،میزان این شاخص نیز افزایش یافته است .بدیهی است با بهبود سطح
سرمایۀ اجتماعی در یک جامعه ،بر میزان کارایی و توان اجتماعی آن جامعه افزوده میشود و به
این ترتیب ،مسیر دستیابی به توسعۀ پایدار روستایی هموارتر میشود.
 میانگین فاصلة ژئودزیک در پیوند اعتماد و مشارکت در شبکة زنان روستای بزیجاننتایج بررسی شاخص میانگین فاصلۀ ژئودزیک نشان میدهد در مرحلۀ پیش از اجرای طرح
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میانگین ،کوتاهترین فاصلۀ بین دو کنشگر ،در پیوند اعتماد  1/93و در پیوند مشارکت  1/99است.
با توجه به جدول  1در پیوند اعتماد و مشارکت ،افراد حداکثر از طریق دو پیوند به یکدیگر متصل
میشوند که میزان متوسطی است .البته در پیوند اعتماد 96 ،درصد افراد از طریق یک پیوند و
بهطور مستقیم به سایر بهرهبرداران متصل میشوند و  99درصد نیز از طریق دو پیوند با دیگر
کنشگران ارتباط دارند .در مشارکت 97 ،درصد افراد با دو پیوند با سایر کنشگران ارتباط برقرار
میکنند و حدود  92درصد نیز بهطور مستقیم و با یک پیوند ،به فرد موردنظر متصل میشوند.
درواقع ،سرعت گردش اعتماد و مشارکت در شبکۀ زنان این روستا متوسط روبهپایین است؛
بنابراین ،در این مرحله ،یگانگی و اتحاد میان افراد متوسط است و هماهنگی و دسترسی افراد به
یکدیگر ،با صرف زمان امکانپذیر است .نتایج شاخص میانگین فاصلۀ ژئودزیک در مرحلۀ
گروهبندی ،در پیوند اعتماد  1/39و در پیوند مشارکت  1/39است .در این مرحله نیز میزان این
شاخص ،نشانگر سرعت متوسط روبهباالی اعتماد و مشارکت در میان زنان است .بیش از 69
درصد افراد ،با یک پیوند به یکدیگر متصل میشوند و حدود  39درصد از افراد ،با دو پیوند اعتماد
و مشارکت با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند .درنهایت ،در مرحلۀ تشکیل صندوق ،سرعت گردش
اعتماد و مشارکت ،میانگین فاصلۀ ژئودزیک در پیوند اعتماد  1/39و در پیوند مشارکت 1/39
است .این اعداد درواقع ،نشان میدهند میزان یگانگی و اتحاد افراد در این روستا متوسط
روبهباالست .همچنین حدود  69درصد از زنان روستا در این مرحله ،از طریق یک پیوند به
یکدیگر اعتماد میکنند و مشارکت دارند و حدود  39درصد از آنان با دو پیوند با یکدیگر ارتباط
برقرار میکنند.
بهطورکلی ،میزان این شاخص در مراحل مختلف پایش اجتماعی شبکۀ زنان نشان میدهد
اطالعات و منابع در شبکۀ زنان روستای بزیجان در دو پیوند اعتماد و مشارکت با سرعت متوسط
روبهباال انتشار مییابد .درواقع ،میزان این شاخص در مراحل پس از اجرای طرح ،در مقایسه با
پیش از اجرای طرح کاهش یافته است .در این زمینه باید توجه شود همانگونه که پیش از این
اشاره شد ،هرچه میانگین کوتاهترین مسیرها کاهش یابد ،سرعت گردش اعتماد و مشارکت در میان
ذینفعان و اتحاد و یگانگی افراد افزایش مییابد ،زمان کمتری برای هماهنگساختن افراد برای
مدیریت یک منبع مشخص صرف میشود و افراد با سرعت بیشتری به یکدیگر دسترسی دارند.
درنهایت ،این امر در اعتمادسازی و فعالیتهای جمعی افراد اهمیت ویژهای دارد .همچنین این
شاخص در مدیریت بحران در منابع طبیعی نیز بسیار کاربرد دارد.
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 میزان شاخص تراکم در میان زیرگروههای شبکة زنان روستای بزیجانزنان در روستای بزیجان به هفت گروه شامل آیندهسازان بزیجان ،رهروان فاطمۀ زهرا (س)،
سفیر سبز ،ضامن آهو ،طبیعت سبز ،زینب کبری (س) و راهیان نور تقسیم شدند .در مرحلۀ
تشکیل صندوق نیز این هفت گروه بهعنوان گروههای صندوق فعالیت خواهند داشت .درادامه،
شاخص تراکم در میان زیرگروههای شبکۀ زنان روستای بزیجان در دو مرحلۀ گروهبندی و تشکیل
صندوق بررسی شد .جدول  ،2میزان تراکم درونگروهی در پیوندهای اعتماد و مشارکت در مرحلۀ
گروهبندی و مرحلۀ تشکیل صندوق شبکۀ زنان را نشان میدهد .همانطورکه مالحظه میشود،
تراکم در پیوند اعتماد و مشارکت برای تمام گروهها و درنتیجه ،انسجام اجتماعی و سرمایۀ
اجتماعی درونگروهی در شبکۀ زنان روستا باالست .در میان گروههای مختلف ،گروه فاطمۀ زهرا
با میزان تراکم  177درصد در هردو پیوند اعتماد و مشارکت ،دارای بیشترین میزان تراکم
درونگروهی است و گروه طبیعت سبز ،کمترین میزان تراکم در پیوند مشارکت را دارد.
جدول  .2میزان شاخص تراکم درونگروهی در زیرگروههای شبکة زنان روستای بزیجان
مرحلة گروهبندی
مرز اکولوژیک

شبکه

روستای بزیجان

زنان

گروه

نوع پیوند

اعتماد
آیندهسازان
مشارکت
اعتماد
رهروان فاطمۀ زهرا
مشارکت
اعتماد
سفیر سبز
مشارکت
اعتماد
ضامن آهو
مشارکت
اعتماد
طبیعت سبز
مشارکت
اعتماد
زینب کبری
مشارکت
اعتماد
راهیان نور
مشارکت

تعداد افراد

12
12
12
12
13
13
13
13
4
4
19
19
12
12

تراکم
(درصد)

70
70
177
177
47
42
46
177
40
73
40
47
177
42

مرحلة تشکیل صندوق
تعداد افراد

11
11
11
11
13
13
11
11
4
4
11
11
12
12

تراکم
(درصد)

76
76
177
177
47
177
49
177
40
49
40
47
177
44
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در مرحلۀ تشکیل صندوق نیز شاخص تراکم درونگروهی در میان زنان تمام گروهها بسیار
باالست و انسجام و سرمایۀ اجتماعی نیز در میان گروههای این روستا بسیار باال ارزیابی میشود.
گروه رهروان فاطمۀ زهرا ،بیشترین میزان تراکم را در پیوندهای اعتماد و مشارکت دارد و گروه
آیندهسازان بزیجان ،کمترین میزان تراکم درونگروهی را نشان میدهد .مطابق نتایج ،اجرای پروژة
الگوی ایرانی ،بر روند افزایش شاخص تراکم درونگروهی در پیوندهای اعتماد و مشارکت در
شبکۀ زنان موجود در روستای بزیجان و همچنین افزایش انسجام اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی این
افراد تأثیر مثبت دارد که از این طریق ،دستیابی به توانمندسازی اجتماعی موفق میسر میشود.

بحث و نتیجهگیری
وجود سرمایۀ اجتماعی در جوامع محلی ،از عوامل کلیدی توسعۀ پایدار روستایی محسوب
میشود .استفاده از سرمایۀ اجتماعی با توجه به روند جهانیشدن و تضعیف نقش دولتهای ملی،
بهعنوان راهی برای توانمندسازی جوامع محلی در مواجهه با جهانیشدن معرفی شده است و در
سطوح محلی ،برای غلبه بر ازخودبیگانگی ،افزایش فقر و ضرر اجتماعی بسیار اهمیت دارد
(الستون .)7 :2771 ،بهعبارت دیگر ،سرمایۀ اجتماعی را میتوان سرمایهای حاصل از تعاملهای
اجتماعی افراد در شبکههای مختلف اجتماعی دانست که نتیجۀ آن ،شکلگیری سطحی از مشارکت
مردمی برای دستیابی به اهداف جمعی است که زمینۀ توسعۀ پایدار را فراهم میکند (کاظمیان و
شفیعا .)1 :1343 ،ارزشهای اصلی توسعۀ پایدار را باید در ارتقای کیفیت زندگی و توانمندسازی
افراد جامعه ،بهویژه در تأمین نیازهای اساسی طبقات آسیبپذیر و تالش برای رفع اختالفهای
طبقاتی در جامعه و رشد و آگاهی و امنیت اجتماعی عمومی جستوجو کرد .از این جهت است
که رویکرد جنسیتی ،در حوزة برنامهریزی در توانمندسازی و توسعۀ پایدار روستایی مطرح میشود
و تالش برای افزایش توانمندیهای اقتصادی و اجتماعی و حضور زنان روستایی در فعالیتهای
اجتماعی و برنامههای توسعۀ پایدار ضروری شمرده میشود .امروزه نقش زنان روستایی بهعنوان
اهرمهای پیشبرندة جامعۀ روستایی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا زنان روستایی ،یکی از عناصر
مهم در توانمندسازی و توسعۀ روستایی محسوب میشوند (اسماعیلی و فوادی13 :1341 ،؛
رستمی و همکاران7 :1342 ،؛ موزر و همکاران .)079 :1446 ،امروزه نقش حیاتی زنان در بسیاری
از امور توسعه ،مانند فراهمکردن امنیت غذایی ،پایداری محیط زیست ،ریشهکنی فقر ،کنترل
جمعیت و توسعۀ اجتماعی برای جامعۀ بینالملل روشن شده است؛ درحالیکه نه خود زنان آن را
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باور دارند و نه دیگران آن را بهحساب آوردهاند (عبداللهی .)63 :1373 ،این درحالی است که
رسیدن به توانمندسازی و توسعهای برابر و پایدار ،بدون درنظرگرفتن زنان روستایی ،امری
دستنیافتنی خواهد بود.
همانگونه که اشاره شد ،در این پژوهش ،تحلیل و ارزیابی سرمایۀ اجتماعی شبکۀ زنان روستایی
در راستای توانمندسازی جوامع محلی ،در روستای بزیجان و از طریق بررسی و تحلیل دو پیوند
اعتماد و مشارکت و سنجش شاخصهای مختلف ،با استفاده از روش تحلیل شبکۀ اجتماعی انجام
گرفت .توجه به نتایج در مرحلۀ پیش از اجرای پروژه در شبکۀ زنان روستای بزیجان نشانگر آن است
که بهطورکلی ،میزان تراکم در پیوندهای اعتماد و مشارکت و درنتیجه ،سرمایۀ اجتماعی متوسط بوده
است که با تشکیل گروههای خرد توسعه ،این میزان افزایش یافته است .برایناساس ،میتوان گفت
که باالبودن اعتماد و مشارکت در میان اعضای گروههای زنان در روستای بزیجان ،به افزایش
ارتباطات و تعامالت میان آنها منجر میشود ،دادهها و اطالعات در میان افراد سریعتر به جریان
درمیآید و گردش دانش و تجربیات اعضا درنتیجۀ ارتباطات مستمر و پایدار مبتنیبر اعتماد ،سبب
افزایش انسجام درونگروهی و سرمایۀ اجتماعی میشود .این امر ،ارتقای نوآوری گروهی و
کارآفرینی را بهدنبال خواهد داشت و سبب خواهد شد که هماهنگساختن افراد برای مدیریت
مشارکتی منابع ،با سرعت بیشتر و در زمان کمتری صورت گیرد .نتایج سایر پژوهشها نیز بر این ادعا
تأکید میورزد (پترو و داسکالوپولو92 :2713 ،؛ بادین و پرل97 :2711 ،؛ بادین و همکاران:2776 ،
23؛ قربانی109 :1341 ،؛ قربانی97 :1343 ،؛ پرتی.)210 :2773 ،
بررسی شاخص دوسویگی نشانگر آن است که میزان این شاخص نیز با وجود نوسانهایی که
در مراحل مختلف اجراییکردن پروژه داشته است ،درنهایت ،در مراحل گروهبندی و تشکیل
صندوقها ،با افزایش و روند مثبتی همراه بوده است .بهطورکلی ،نتایج نشان میدهد تقویت
پیوندهای اعتماد و مشارکت متقابل در میان زنان این روستا و نهادینهشدن این پیوندها در میان
افراد الزامی است؛ زیرا وجود اعتماد و مشارکت متقابل موجب ایجاد شبکهای پایدار میشود که در
آن ،روح اعتماد ،همکاری و تعاون و همچنین پایبندی به سنتها و عرفهای محلی در افراد
نهادینه شده است .این امر سبب میشود سرمایۀ اجتماعی افزایش یابد ،برنامهریزی مشارکتی در
راستای توانمندسازی و توسعۀ پایدار روستایی هزینه و زمان کمتری ببرد و فرایندهای مشارکتی در
برنامهریزیها تقویت شود .همچنین تا حد زیادی ،مجادلهها و شکایتهای اجتماعی در میان افراد
را کاهش میدهد (قربانی .)73 :1349 ،درادامه ،نتایج شاخص میانگین فاصلۀ ژئودزیک ،نشانگر
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کاهش این فاصله در پیوندهای اعتماد و مشارکت و در مراحل مختلف است .برایناساس ،با
کاهش میزان این شاخص ،افراد در کمترین زمان ممکن و با بیشترین سرعت با یکدیگر پیوند
برقرار میکنند و بهدلیل اتحاد و یگانگی زیاد آنان ،بسیج منابع اجتماعی با سرعت بیشتری
قابلدستیابی خواهد بود .همچنین تحقق سرمایۀ اجتماعی و توانمندی اجتماعی افزایش خواهد
یافت و میزان تابآوری آن زیرگروه دربرابر تنشهای محیطی نیز تقویت خواهد شد (ساالری،
179 :1343؛ رحیمی بالکانلو.)192 :1343 ،
نگاهی کلی به مطالعۀ حاضر نشان میدهد در مراحل اول بررسی ،افراد اتحاد و یگانگی
متوسط دارند و به همین جهت ،سرعت گردش پیوندهای اعتماد و مشارکت در میان آنها متوسط
است .بهمرور و در مراحل بعد از برگزاری کارگاههای مشارکتی و بسیج منابع اجتماعی ،میزان
سرمایۀ اجتماعی افزایش مییابد و پیوندها در میان افراد نهادینه میشود .افزایش اتحاد و یگانگی
سبب میشود سرعت گردش اعتماد و مشارکت در میان آنها افزایش یابد .درواقع ،افراد با
بیشترین میزان اعتماد و مشارکت متقابل ،صندوق را تشکیل دادند .باالبودن اعتماد و مشارکت
متقابل ،به نهادینهشدن این پیوندها در میان افراد منجر میشود و هماهنگی افراد و دستیابی به منابع
مختلف در این روستا را با زمان و هزینۀ کمتری ممکن میسازد .شایان ذکر است هرچند در
مرحلۀ تشکیل صندوق در شبکۀ زنان ،اعتماد و مشارکت و بهتبع آن سرمایۀ اجتماعی شبکه در
مقایسه با سایر مراحل پایش اجتماعی بیشتر است ،نیاز است که با اعتمادسازی و ایجاد زمینۀ
مناسب برای مشارکت بیشتر افراد ،سرمایۀ اجتماعی آنها و بهطورکلی ،اعضای صندوق تقویت
شود .نتایج پژوهشهای مختلف (قربانی77 :1349 ،؛ ساالری74 :1343 ،؛ ابراهیمی و همکاران،
93 :1343؛ قربانی و همکاران09 :1342 ،؛ بادین و همکاران2776 ،؛ جاتل )69 :2713 ،یافتههای
پژوهش حاضر را تأیید میکنند؛ بنابراین ،تشکیل کمیتههای توسعۀ روستایی ،از جمله راهکارهای
افزایش تقویت اعتماد و مشارکت در میان افراد و ارتقای سرمایۀ اجتماعی است؛ بهطوریکه
سرمایۀ اجتماعی ،در قالب تشکلهای محلی قادر به کاهش فقر و افزایش رفاه جامعه است
(شیروانیان و نجفی .)29 :1347 ،سرمایۀ اجتماعی غنی در جوامع محلی ،به ایجاد یک جامعۀ
منسجم منجر میشود که در آن ،همۀ افراد بهصورت آگاهانه و فعال در تصمیمگیری ،برنامهریزی و
اجرای طرحهای مشارکتی حضور خواهند داشت؛ بنابراین ،افراد بهصورت برابر قدرت دستیابی به
فرصتهای اجتماعی و اقتصادی را خواهند داشت و مطرودیت و محرومیت اجتماعی نیز تا حد
زیادی بهدنبال افزایش سرمایۀ اجتماعی کاهش خواهد یافت.
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درنهایت ،توجه به این مهم ضروری است که الگوی ایرانی مشارکت و توانمندسازی جوامع
محلی با رویکرد شبکههای اجتماعی ،برای اولین بار در روستای بزیجان بر نقش کلیدی زنان
روستایی در دستیابی به توسعۀ پایدار جوامع محلی تأکید کرده و به این روش اجرایی شده است.
در این راستا ،با برگزاری کارگاههای مشارکتی متعدد برای زنان روستا بهمنظور کشف مشکالت،
افزایش آگاهی و معرفی مشاغل نو ،ارائۀ راهکارها ،بسیج منابع اجتماعی و تشکلسازی در راستای
تقویت توانافزایی زنان و افزایش سرمایۀ اجتماعی آنها در قالب این پروژه ،تالش شده است تا
بر نقش مهم و بیبدیل زنان روستا بهعنوان نیروی فعال و کارآفرین جوامع محلی تأکید شود .در
این مسیر ،رویکرد تحلیل شبکههای اجتماعی با بررسی روابط میان تمامی ذینفعان طی اجرای
یک پروژه و در مراحل مختلف پیادهسازی پروژه قادر است روند تغییرات سرمایۀ اجتماعی طی
اجرای طرح را ارزیابی کند و با استفاده از آن میتوان اثربخشی یک پروژه را از نگاه اجتماعی
تحلیل کرد .به این ترتیب میتوان استدالل کرد که سرمایۀ اجتماعی و توانمندسازی در جوامع
محلی ،الزم و ملزوم یکدیگرند و هرگونه فعالیت در راستای افزایش توانمندیها در جوامع محلی
و بهویژه در جامعۀ زنان روستایی ،زمینهساز افزایش سرمایۀ اجتماعی و بهبود سطح اعتماد و
مشارکت و درنهایت ،حفظ و استحکام ساختارهای اجتماعی روستا میشود که خود زمینهساز
توسعۀ پایدار روستایی است.

سپاسگزاری
این مقاله ،از طرح کاربردی تحلیل شبکۀ اجتماعی :مدلسازی ،سیاستگذاری و اجرای مدیریت
مشارکتی منابع طبیعی استخراج شده است .بدینوسیله از دانشگاه تهران و سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری کشور که از این طرح حمایت کردند ،قدردانی میشود.
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