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Extended abstract
1. INTRODUCTION
Regarding the significance of social capital in
reducing social exclusion, the present study
investigates the impact of community-based
approach for strengthening bridging social capital
and reducing social exclusion through applying
social network analysis pre and post RFLDL
community-based
project
implementation.
Accordingly, heads of micro development
committees of four villages including Ziaratshah,
Dehreza, Rostam Abad-e- Ali Charak, and Aliabad
Hashtsad Metri were scrutinized.
2. METHODOLOGY
Applying survey method and through direct
observation and interview with target groups, the
nodes of the network including the microdevelopment committee heads (as the main
decision makers in each sub-group) were specified
in each region. These individuals (33 persons)
were elected by villagers in four villages, i.e.,
Ziaratshah, Dehreza, Rostam Abad-e- Ali Charak,
and Aliabad Hashtsad Metri. Trust and
participation ties of heads were examined for
evaluating the efficiency and effectiveness of this
project aimed at investigating the bridging ties and
measuring out-group social capital. The network
analysis method used in this study was whole
network method which scrutinizes all network
members. Eventually, the gathered data were
analyzed using UCINET software version 6.507.
Indicators
including
density,
reciprocity,
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transitivity of ties, and average geodesic distance
were studied.
3. DISCUSSION
It was found out that the level of density of trust
and participation ties of heads of the four villages
increased following project implementation.
Enhancement of density leads to higher trust,
participation, and social capital which in turn
increases reciprocity of trust and participation ties
following project implementation. Enhancement of
this indicator makes the network of heads more
optimally sustainable. The average geodesic
distance of trust and participation ties in the four
villages was 2.05 and 2.09, respectively. These
reached to 1.61 and 1.67 following project
implementation. As the average geodesic distance
value was near to 1, it is inferred that the speed of
information and resource transfer among members
was high and it is also indicative of high unity.
Once the project was accomplished, the level of
this value was evaluated moderate. E-I indicator of
out-group trust doubled in the four pilot villages
and regarding participation indicator, it increased
1.5 times as much as pre-project implementation.
This in turn contributes significantly to
enhancement of bridging social capital and
consequently reduction of social exclusion.
It is argued that RFLDL project implementation in
this village could have successfully led to trust
building and provided favorable ground for
participation and collaboration among heads of the
rural development committees so that as more ties
formed among members, bridging social capital
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also increased. Social capital can provide suitable
condition for access to other human and financial
resources and reduction of social exclusion. The
level of institutionalization of traditions and local
customs in one hand and sustainability and balance
of network on the other hand was assessed
moderately based on trust and participation ties.
Strengthening of mutual relations for sustainability
of network and improving social capital is
therefore required. Fortunately, once project was
through, it was revealed that this occurred at an
optimum level. Regarding the significance of the
speed of coordination in co-management process,
reinforcement of trust and especially participation
tie for boosting the speed of transfer, less average
geodesic distance among individuals besides less
time required for coordinating and uniting local
beneficiaries are fundamentally important. Based
on E-I indicator, it can be asserted that
implementing local community's empowerment
project (RFLDL) in four regions of Rigan District
resulted in higher bridging social capital which in
its turn reduced social exclusion.
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4. CONCLUSION
Through sociological perspective, enhancement of
social participation as an integration-oriented
policy will lead to less social exclusion. Since
higher bridging social capital is followed by less
social exclusion, it is argued that RFLDL project
which increased out-group relations, lessened
social exclusion in pilot areas. Considering the
significance of bridging social capital for reducing
exclusion, reinforcement of bridging ties within a
network is critically essential and is the main
communication channel of micro development
committee heads in the four regions. Comparing
the pre and post project implementation conditions,
it can be asserted that this project fell effective in
strengthening the relations between villages.
Improved social capital led to better participation
and communication of individuals with one
another and exclusion reduced, accordingly.
Key word: Out-group social capital, social
exclusion, social network analysis, RFLDL
international project, Rigan County.
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چکیده
هدف :هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رویکرد اجتماعمحور در راستای تقویت سرمایۀ اجتماعی برونگروهی و کاهش مطرودیت اجتمااعی از رریاق رو
تحلیل شبکه در دو بازه زمانی قبل و بعد از اجرای پروژة اجتماعمحور ( RFLDLاحیای اراضی جنگلی و تخریبیافته با تأکید ویژه بر اراضی شور و حساا باه
فرسایش بادی) در بین سرگروههای کمیتههای خرد توسعه است.
روش تحقیق :در این تحقیق براسا رو پیمایشی و با استفاده از مشاهدة مستقیم و مصاحبه باا گروههاای هادف ،گرههاای شابکه شاامل سارگروههای
کمیتههای خرد توسعه (به عنوان تصمیمگیرندگان اصلی در هر زیرگروه) شامل  33نفر در چهار منطقه می باشند.
یافتهها :میزان شاخص تراکم در بین سرگروههای چهار روستای مورد مطالعه در پیوندهای اعتماد و مشارکت بعد از اجرای پروژه افزایش یافته است .افازایش میازان
تراکم در افراد سبب توسعۀ اعتماد ،مشارکت و سرمایۀ اجتماعی در سطح افراد میشود .دوسویگی پیوندها نیز در ابعاد اعتماد و مشاارکت بعاد از اجارای پاروژه روناد
افزایشی داشته است .افزایش این شاخص باعث پایداری شبکۀ سرگروهها به میزان مطلوب شده است .میانگین فاصلۀ ژئودزیک در پیونادهای اعتمااد و مشاارکت در
چهار روستا به ترتیب برابر با  2/05و  2/09بوده است .این میزان بعد از اجرای پروژه به  1/61و  1/67رسیده است .در واقع ،نزدیکبودن عدد میانگین فاصلۀ ژئودزیاک
به عدد یک ،نشاندهندة باالبودن سرعت گرد منابع و ارالعات در افراد بوده و اتحاد و یگانگی باالی افراد را بیان میکند .میزان این شااخص بعاد از اجارای پاروژه
متوسط ارزیابی میشود .شاخص  E-Iدر میزان اعتماد برونگروهی به میزان حدود  2برابر در بین  4روستای پایلوت افزایش یافته است و از نظر شاخص مشاارکت در
حدود  1/5برابر افزایش یافته است که این امر به نوبۀ خود در افزایش سرمایۀ اجتماعی برونگروهی و متعاقباً کاهش مطرودیت اجتماعی نقش مهمی را ایفا میکند.
محدودیتها :در پروژة بینالمللی  RFLDLبه جنبههای تقویت دانش و مهارت و ایجاد اشتغالزایی در منارق مختلف توجه بیشتاری شاده اسات .اگرچاه تقویات سارمایۀ
اجتماعی از رریق نهادسازی و ظرفیتسازی مد نظر بوده ،بررسی روند تغییرات از نگاه سرمایۀ اجتماعی در رول اجرای پروژه مورد غفلت قرار گرفته است.
راهکارهای عملی :بهکارگیری رو تحلیل شبکهای در تحلیل و ارزیابی ابعاد اجتماعی پروژههای توانمندساازی جواماع محلای و ارزیاابی میازان اثربخشای
پروژههای مشارکتی و مردممحور جهت نشاندادن روند تغییرات اجتماعی.
اصالت و ارزش :این مطالعه به دلیل اینکه از رو تحلیل شبکه برای اولین بار در ایران برای ارزیابی سرمایۀ اجتماعی به صورت کمّای اساتفاده کارده اسات،
جدید است و سایر محققان نیز میتوانند از رو ریشده و یافتههای آن در سایر تحقیقات استفاده کنند.
کلیدواژهها :سرمایۀ اجتماعی برونگروهی ،مطرودیت اجتماعی ،تحلیل شبکۀ اجتماعی ،پروژه بین المللی  ،RFLDLشهرستان ریگان.
ارجاع :قربانی ،م ،.بوزرجمهری ،خ ،.عوضپور ،ل .و منصوری ،ز .)1395( .اثربخشی رویکرد مدیریت اجتماعمحور در راستای تقویت سرمایۀ
اجتماعی برونگروهی و کاهش مطرودیت اجتماعی (مطالعۀ موردی :شهرستان ریگان ،استان کرمان) .مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی،
.169-157 ،)2(6
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 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسأله
رویکرد مادیریت اجتمااعمحور در کااهش فقار و افازایش
ظرفیتها ،رویکردی است که ادبیات خاص خاود را باه هامراه
دارد .مدیریت اجتماعمحور محلی بر ظرفیتسازی ،نهادساازی
و در واقع ،بر نوعی افزایش سرمایۀ اجتماعی در جوامع محلای
تأکید دارد .افزایش سارمایۀ اجتمااعی (درون و برونگروهای)
یکی از ارکان اساسی در توانمندسازی اجتماعی جوامع محلی
بوده که با تقویت این سارمایه در کناار سارمایههای ربیعای،
مالی ،فیزیکی-زیرساختی و انسانی ،توسعۀ پایدار انسانی محقق
میشود (قربانی ،1394 ،ص .)12 .هدف اصلی رویکرد مدیریت
اجتماااعمحور ،درگیرکااردن نیروهااای بااومی و محلاای در
فرآیندهای برنامهریزی ،سیاساتگذاری ،همااهنگی ،کنتارل و
سازماندهی مدیریت با هادایت دولات اسات (فیشار،2001 ،2
ص .)40 .بنابراین ،موضوع مهمای کاه در ایان رویکارد بار آن
پافشاری میشود ،تأکید بر جلاب مشاارکت افاراد و توجاه باه
شبکههاای رسامی و غیررسامی اسات .از آنجاا کاه سارمایۀ
اجتماعی و ررد اجتماعی دو روی یک سکه هستند ،مایتاوان
اساتدالل کاارد افاازایش مشااارکت مردماای بااا عنااوان رویکاارد
مدیریت اجتماعمحور و در واقاع ،افازایش سارمایۀ اجتمااعی،
منجر به کاهش رارد اجتمااعی خواهاد شاد .رارد اجتمااعی
فرآیندی است که ری آن افراد یاا گروههاا باه راور کامال یاا
جزئی از شبکههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه جادا
میشااوند (پااوگی ،2004 ،3ص .)49 .براسااا نظریااۀ راارد
اجتماعی ،سرمایۀ اجتماعی برونگروهی به دلیل ایجااد انگیازة
شرکت در فعالیتهای مشارکتی عاملی مؤثر بار کااهش رارد
اجتماعی در جوامع است .دو مؤلفۀ اثرگذار بار میازان سارمایۀ
اجتماعی اعتماد و مشارکت است کاه اعتمااد یکای از عناصار
مهم و حیاتی در امر مشارکت بوده و باه عناوان تساهیلکنندة
فضای رفتار جمعی و ایجادکننده فضای اجتمااعی مبتنای بار
مشارکت تلقی میشود (زنینی ،2013 ،4ص .)79 .مشارکت به
آن دسته از فعالیتهای ارادی داللت دارد کاه از رریاق آنهاا
اعضای یک جامعه در امور محله ،شهر و روستا شرکت کارده و
بااه صااورت مسااتقیم یااا غیرمسااتقیم در شااکلدادن حیااات
اجتماعی مشارکت دارند (محسنی تبریازی ،1369 ،ص)108 .
و حاصاال آن تسااهیل در شاانیدن صاادای دیگااران ،احسااا
مالکیتکردن ،نیرومندساختن ناتوانان ،درهمشکساتن فرهنا
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سکوت و ازمیانبردن حاشیهنشینی و کاهش انزوای اجتمااعی
خواهد بود (روسی ،1370 ،ص.)8 .
بنااابراین ،رویکاارد اجتماااعمحور و لاازوم جلااب مشااارکت
مردماای و توانمندسااازی آنهااا در راسااتای ایجاااد ظرفیاات
تصمیمگیری در زمینۀ مسائل و سیاستگذاریهای مربوط باه
منطقۀ خاود ،افازایش سارمایۀ اجتمااعی ،کااهش مطرودیات
اجتماعی و به دنبال آن توسعۀ پایدار محلی را باه هامراه دارد.
پروژة اجتماعمحور  RFLDLکه با هدف ازمیانبرداشتن موانع
کلیدی پیش روی مدیریت پایدار سرزمین شکل گرفتاه اسات.
از سویی ،با تشکیل گروههاای خارد توساعه و بهباود سارمایۀ
اجتماااعی افااراد منجاار بااه واردشاادن مااردم در شاابکههای
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعۀ خود شده و از این رارق
موجب کاهش انزوا و ررد اجتماعی افراد شده است .از ساویی
دیگر ،با تشکیل صندوقهای خرداعتبار بین گروههای توسعه و
بهبود وضعیت اقتصادی افراد و ایجاد معیشاتهای جاایگزین
موجب کاهش اتکا به عرصههای ربیعی و احیای تنوع زیساتی
میشود.
با توجه به این موارد ،هدف از تحقیق حاضر بررسی تاأثیر
رویکاارد اجتماااعمحور در راسااتای تقویاات ساارمایۀ اجتماااعی
برونگروه ای و کاااهش مطرودیاات اجتماااعی از رریااق رو
تحلیل شبکه در دو باازة زماانی قبال و بعاد از اجارای پاروژة
اجتماااعمحور  RFLDLبااین ساارگروههای کمیتااههای خاارد
توسعه در چهار روستای زیارتشااه ،ده رضاا ،رساتمآباد علای
چارک و علیآباد هشتصدمتری است.

 .2 .1پیشینة نظری تحقیق
غفاااری و امیاادی ( )1389در تحقیااق خااود بااا عنااوان
«چاارخش مفهااومی و نظااری از فقاار بااه سااازة مطرودیاات
اجتماعی» بیان کردند که مقیا تحلیل مطرودیات از ساطح
فردی به اجتماعی ارتقا پیدا کارده اسات؛ باه گوناهای کاه باا
مطالعاتی چون تأثیر انسجام ،همبساتگی اجتمااعی و سارمایۀ
اجتماعی بر فروپاشای مطرودیات اجتمااعی مواجاه هساتیم و
همین امر بسیاری از کشورها را بر آن داشته تا نسبت به مهاار
مطرودیت اقدام و فرآیند ادخال اجتماعی را تقویت کنند.
استینرت ( ،)2003در تحقیق خود با عنوان «فرهن رفااه
و مطرودیت اجتماعی ،با استفاده از مفهوم مشارکت باه عناوان
یکی از ابعااد مهام سارمایۀ اجتمااعی) ،مطرودیات را رارد از
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مشارکت در تولیاد ،عرضاه و بهرهبارداری از مناابع اجتمااعی
میداند.
درویشی ،قربانی ،فاخران و سافیانیان ( )1393در تحقیاق
خود به اثربخشی رویکرد اجتماعمحور در توانمندسازی جوامع
محلاای و کاااهش مطرودیاات اجتماااعی پرداختااه و یکاای از
جنبههای مطرودیت را فقدان مشارکت اجتماعی و روابط میان
افراد معرفی کردند.

تسهیالت جهانی زیستمحیطی و سازمان غذا و کشاورزی ملل
متحد می باشد که از کوشاشهای دولات جمهاوری اساالمی
ایران در توساعه و اجارای رویکردهاای توساعۀ پایادار محایط
زیست منارق خشاک و نیمهخشاک کشاور از رریاق اجارای
ررحهای مادیریت پایادار یکپارچاه و مشاارکتی سارزمین و
جنگل حمایت میکند .یکی از اقدامات اساسی در ایان پاروژه،
ظرفیتسازی و نهادسازی گروهی در بین ذینفعاان محلای در
چهار منطقه مورد نظر باوده کاه راهانادازی کمیتاههای خارد
توسعه از اقدامات اساسی در راستای بسیج جامعۀ محلی باوده

پروژة احیای اراضی جنگلی و تخریبشده با تأکید ویژه بار
اراضی حسا به فرسایش بادی و خاکهای شور (،)RFLDL
اقدامی مشترک باین ساازمان جنگلهاا ،مراتاع و آبخیازداری
کشااور ب اه عنااوان نمایناادة دولاات جمهااوری اسااالمی ایااران،

آفرین ،یوسفی و هاابیلی ،1394 ،ص.)10 .

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2معرفی پروژۀ بینالمللی RFLDL

است (کارگر ،نو

جدول ( )1فعالیتهاا و اقادامات کلیادی پاروژه در منطقاه را
نشان میدهد (وزارت جهاد کشاورزی.)1393 ،

جدول  -1فعالیتها و اقدامات کلیدی پروژه  RFLDLدر استان کرمان
ماًخذ :وزارت جهاد کشاورزی ،1393 ،ص3 .
عنوان فعالیت
افزایش آگاهی در سطوح ملی ،استانی و
محلی دربارة پروژه

اقدامات کلیدی

کرمان

برگزاری کارگاهها و جلسات توجیهی برای دستاندرکاران استانی و محلی،
کارکنان پروژه و جوامع محلی

 22کارگاه

بازدید دستاندرکاران از پروژة ترسیب کربن

 1بازدید 29 -نفر

برگزاری کارگاه تجزیهوتحلیل دستاندرکاران

 1کارگاه

تشکیل کمیتههای مدیریت منابع و توسعۀ روستایی

 10کمیته
 160جلسۀ توجیهی
تعداد اعضا 108 :نفر
( 70مرد و  38زن)

تشکیل کمیتههای مدیریت منابع و توسعۀ حوزة آبخیز

 1کمیته
تعداد کل اعضا  30نفر
( 21مرد و  9زن)

بسیج و سازماندهی جوامع محلی

راهاندازی صندوقهای توسعۀ پایدار
جوامع محلی

ظرفیتسازی و آگاهیبخشی به اعضای
کمیتهها و صندوقهای روستایی و
جوامع محلی

تعداد صندوقهای راهاندازیشده

10

تعداد گروهها

92

تعداد اعضا

 1428نفر
( 776مرد و  702زن)

تعداد خانوارهای عضو صندوق

1620

سرمایۀ صندوق (میلیون ریال)

736

تعداد و مبلغ وامهای پرداختی

 281مورد
( 165مرد و  116زن)

درصد بازپرداخت وام

98/5

برگزاری گارگاههای آموزشی و ترویجی

 28کارگاه

بازدیدهای آموزشی از پروژههای موفق

 1بازدید از ساست پروژة ترسیب کربن 38 -نفر
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی
ادامه جدول 1
عنوان فعالیت

تهیه ررحهای توسعۀ روستایی و
ررحهای جامع توسعۀ حوزة آبخیز

احیای مشارکتی اراضی مرتعی
تخریبشده و اجرای اقدامات مرتبط با
کنترل فرسایش بادی

ترویج کشت محصوالت زراعی
جایگزین

ترویج مشاغل جایگزین و بهبود
وضعیت معیشتی جوامع محلی

کاهش وابستگی جوامع محلی به
سوخت هیزمی

توسعۀ همکاریهای بین بخشی

تحقیق و مطالعه

توسعۀ زیرساختها
ارالعرسانی به مسؤوالن و
دستاندرکاران کلیدی دربارة
پیشرفتها و دستآوردهای پروژه
حمایت از برنامههای فرهنگی
مستندسازی و ترویج

کرمان
10

اقدامات کلیدی
تهیه مشارکتی نقشههای منابع روستا
نیازسنجی مشارکتی به منظور شناسایی و اولویتبندی مشکالت و تدوین
15
ررحهای توسعۀ روستایی
 35000اصله
تولید نهال گلدانی و ریشهای
 250هکتار
نهالکاری و آبیاری
 140هکتار ( 82مرحله)
آبیاری سنواتی
اجرای فعالیتها احیایی با مشارکت
جوامع محلی
 4983هکتار
حفاظت و قرق
 25562متر مکعب
فعالیتهای آبخیزداری
 200هکتار
مدیریت هرزآب
 15هکتار
احداث بادشکن ارراف مزارع
استقرار اولین ایستگاه پایش فرسایش بادی کشور در محدودة سایت ریگان ،پایش مستمر رخدادهای توفان ماسه در منطقه و تهیه و ارائۀ سه
مقاله با استفاده ار دادههای بهدستآمده از ایستگاه فوق در سومین همایش ملی فرسایش بادی
شناسایی و ترویج گونههای چندمنظوره و نیز اصالح
گونههای چندمنظوره سازگار با منطقه به منظور
ترویج و توسعۀ کشت گیاهان دارویی
استفاده از محصوالت آنها و افزایش درآمد جوامع
محلی
آموز  ،حمایت و راهاندازی  29نوع فعالیت معیشتی
پایدار شامل پرور شتر ،احداث مرغداری ،پرور
گاو ،پرور بوقلمون ،پرور مرغ بومی ،کشت
برگزاری کارگاهها ،دورهها و بازدیدهای آموزشی دربارة مشاغل جایگزین و
درخت خرما ،کشت یونجه ،تسطیح اراضی ،احداث
حمایت و راهاندازی معیشتهای پایدار
باغچههای روستایی ،آرایشگری ،خیاری،
سوزندوزی ،گلدوزی ،مغازهداری ،پخت نان محلی،
بلوکزنی
توزیع  40تنور گازی بین اعضای کمیتههای روستایی
به صورت تسهیالت با همکاری ادارة کل منابع ربیعی
توسعۀ انرژیهای جایگزین
و آبخیزداری استان کرمان ،صندوق توسعۀ بخش
کشاورزی و صندوقهای توسعۀ روستایی
تخصیص ردیف اعتباری برای پروژه در سایت ریگان در موافقتنامۀ مالی استان کرمان توسط فرمانداری ریگان ،عضویت پروژه در شورای
اداری ،کمیتۀ برنامهریزی و کارگروه اشتغال شهرستان ریگان انعقاد  8تفاهم نامۀ همکاری مشترک با کمیتۀ امداد امام خمینی ،جهاد
کشاورزی ،محیط زیست ،مؤسسۀ تحقیقات جنگل و مرتع ،هالل احمر ،فنی و حرفهای و بهزیستی
بررسی سازگاری گیاهان دارویی ،بررسی تکثیر گیاهان
دارویی به رو کشت بافت ،بررسی نوع و میزان مواد
حمایت از ررحهای تحقیقاتی
مؤثر آویشن ،درصد جوانهزنی اسکنبیل ،مطالعۀ ررح
جامع آبخیزداری زیرحوزه
حمایت از اجرای پروژههای توسعهای شامل توسعه و بازسازی زیرساختها و فضاهای آموزشی ،بهداشتی ،زیستمحیطی ،راه و غیره از رریق
تسهیل مشارکت کمیتههای روستایی و ادارههای ذیربط
برگزاری جلسات گزار دهی به مقامات و دستاندرکاران
ساماندهی شش مورد بازدید برای مسؤوالن و دستاندرکاران شامل بازدید مسؤوالن و کارشناسان فائو (دفتر نمایندگی و مرکزی) و بازدید
مسؤوالن کشوری در سطوح مختلف
حمایت از دو تیم ورزشی و احداث زمین فوتبال در ریگان
رراحی و چاپ بروشور ،تهیۀ بستههای آموزشی ،فیلم مستند ،بنر ،تابلوهای معرفی پروژه و سایر مواد ترویجی
چاپ چندین مقاله دربارة پروژه در مجههای معتبر
رراحی ،راه اندازی و مدیریت وبسایت و سیستم ارالعرسانی پیام کوتاه پروژه
شرکت در مصاحبههای مطبوعاتی و برنامههای رادیویی و تلویزیونی

سال ششم

اثربخشی رویکرد مدیریت اجتماعمحور در راستای تقویت سرمایۀ اجتماعی برونگروهی ...

 .2 .2منطقة مورد مطالعه
شهرستان ریگاان باا وساعتی حادود  858400هکتاار در
جنوب شرقی استان کرمان واقع شاده اسات و تحات پوشاش
پروژه بینالمللی  RFLDLقرار دارد .شهرساتان ریگاان دارای
دو بخش مرکزی و گنبکی بوده که شامل یک مرکز شهری ،دو
بخش ،چهار دهستان و 262روستا با مجموع جمعیات 66325
نفر است .در اکثر ایام سال هجوم شنهای روان خاناه ،مازارع،
باغها و جادههای شهرستان را مورد تهدید و نابودی قرار دهاد
و تعدادی از مردم روستایی مجبور به ترک روستا شدهاند.

 .3 .2روش تحقیق
در این مقاله روابط اعتماد و مشاارکت ،از مهمتارین ابعااد
ساارمایۀ اجتماااعی بااین ذینفعااان محلاای (ساارگروههای
کمیتههای خرد توسعۀ روستایی) در مراحل مختلف قبل و بعد
از اجرای پروژة اجتماعمحور  ،RFLDLجهت بررسی کارآیی و
اثربخشی ایان پاروژه در راساتای افازایش سارمایۀ اجتمااعی
برونگروهاای و کاااهش مطرودی ات اجتماااعی ،در  4روسااتای
رسااتمآباد علاای چااارک ،زیااارت شاااه ،ده رضااا و علیآباااد
هشتصدمتری تحلیل و ارزیابی شده است .انتخااب روساتاهای
هدف به رو تصادفی از مجموع  38روساتای تحات پوشاش
پروژه انجام شده است .در این تحقیق براسا رو پیمایشای
و با استفاده از مشاهدة مستقیم و مصاحبه با گروههاای هادف،
گرههای شبکه شامل سرگروههای کمیتههای خرد توسعه (باه
عنوان تصمیمگیرندگان اصلی در هر زیرگاروه) در هار منطقاه
مشخص شادند .ایان افاراد براساا انتخاباات محلای توساط
روستاییان انتخاب شدهاند و شاامل  33نفار در چهاار منطقاه
میباشند .جهات بررسای رواباط برونگروهای و نیاز سانجش
میزان سرمایۀ اجتماعی برونگروهی در منارق چهارگانۀ ماورد
نظر ،میزان روابط اعتماد و مشاارکت باین سارگروهها در یاک
شبکه مورد تحلیل قرار گرفتند .رو تحلیال شابکهای ماورد
استفاده در این تحقیق رو شبکۀ کامل 6است که کل اعضای
شاابکه را مااورد بررساای قاارار میدهااد .در نهایاات ،دادههااای
جمعآوری شده در نرمافازار  UCINETنساخۀ  6/507ماورد
تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

 .4 .2روش تحلیل شبکه
شبکۀ اجتماعی شامل ذینفعان و روابط باین آنهاا اسات.
رو تحلیل شبکۀ اجتماعی با تحلیل الگوی ساختاری رواباط
فیمابین کنشگران ،قاادر اسات شابکۀ غیار قابال مشااهدة
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ارتبارات میان ذینفعان را قابل مشاهده سااخته و باه عناوان
یک ابزار کارآمد در سنجش سرمایۀ اجتمااعی باا فراهمکاردن
ورودیهای ارزشمند برای مدیران و سیاستگذاران ،آنها را در
شناخت چالشهااااای پیش روی عملیاتیکااااردن ماااادیریت
اجتماعمحور و سیاستگذاری جهت برررفکردن این چالشها
یاری کند (ویگنوال ،مک دانیل و شولز ،2013 ،6ص7 .؛ وسمن
و فاست ،1994 ،7ص )38 .در رو تحلیل شابکه باه منظاور
انجام کلیاۀ محاسابات ریاضای از نرمافازار  UCINETنساخۀ
 6.515اسااتفاده شااده و بااا اسااتفاده از ماااتری دادههااای
جمعآوری شده ،شاخصهای مورد نظر محاسبه و مورد ارزیابی
قرار گرفته است .مالک تعیین معیارها و شاخصها سند برنامۀ
عماال پااایش و ارزیااابی شاابکههای اجتماااعی-سیاسااتی در
توانمندسازی جوامع محلی و مدیریت جاامع سارزمین اسات
(قربانی1394 ،ب ،ص .)13 .از جمله شاخصهایی کاه مطاابق
اهداف تعریفشدة این تحقیق ماورد انادازهگیری قارار گرفتاه
است ،می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تراکم شبکه :8این شاخص به صاورت نسابت تعاداد کال
پیوندهای موجود بار تعاداد کال پیونادهای ممکان در شابکه
تعریف میشود (کوتزو ،2014 ،9ص .)207 .میزان این شاخص
بین صفر تا یک و نیز صفر تا  100درصد متغیر اسات .تاراکم
باال منجر باه افازایش اعتمااد و تساهیل در بهاشاتراکگذاری
ارالعات و منابع و همچنین ،افزایش مشارکت و همکاری باین
ذینفعان خواهد شد .بنابراین ،میزان سرمایۀ اجتماعی افزایش
یافتااه و فعالیتهااای مشااارکتی تسااهیل مییابااد (هااانمن و
ریدل ،2005 ،10ص34 .؛ ابراهیمی ،1393 ،ص.)50 .
دوسویگی 11پیوندها :میزان دوسویگی یکی از شااخصهای
مهم در تعیین میازان پایاداری در شابکۀ ماورد نظار اسات و
میتوان از این شاخص بارای مشاخصکردن میازان اعتمااد و
مشارکت متقابل استفاده کرد (الهی و اندرسون ،2008 ،12ص.
.)103
شااااخص ( E-Iنسااابت پیونااادهای برونگروهااای باااه
درونگروهی) :میزان سرمایۀ اجتماعی ارتباری یا برونگروهای
را میتوان براسا ایان شااخص سانجید .منظاور از سارمایۀ
اجتماعی برونگروهی ،میزان پیوند بین سارگروههای مختلاف
در کمیتااههای مختلااف در چهااار منطق اۀ مااورد نظاار اساات
(ساالری ،1393 ،ص .)87 .میاانگین فاصالۀ ژئودزیاک :13ایان
شاخص به عنوان میانگین کوتاهترین فاصاله باین یاک جفات
کنشگر تعریف میشود .جهت سنجش سرعت گرد و تبادل
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(اعتماد و مشارکت) و پخش منابع و ارالعات در شبکه از ایان
شاخص استفاده میشود .میزان باالی این شاخص نشاندهندة
سرعت باالی گرد اعتماد و مشارکت بین ذینفعان و اتحااد
و یگااانگی بااین افااراد اساات .بنااابراین ،زمااان کمتااری جهاات
هماهن ساختن افراد برای مدیریت یک منبع مشخص صارف
میشود (هانمن و ریدل ،2005 ،ص.)34 .

 .3مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری
 .1 .3رویکرد اجتماعمحور
در رویکرد مدیریت اجتماعمحور ،جوامع محلی باه عناوان
جوامعی که تواناایی عمال و مشاارکت دارناد ،در نظار گرفتاه
میشوند نه جوامعی که باید به آنها کماک کارد و یاا اینکاه
آنهااا ناااتوان هسااتند .از ایاان رو ،ایاان رویکاارد از همکاااری
اجتماعی محلی و مشارکت محلی در فرآیند مدیریتی استقبال
میکند (باکل ،2000 ،14ص .)11 .در سالهای اخیر مشارکت
ذینفعاان یاا دساتاندرکاران در تصامیمگیاری و اجارای
تصامیمات بارای عرصاههاای ربیعای در قالاب مادیریت
اجتماعمحور مورد بحث قرار گرفته اسات و باه عناوان روشای
برای ارتقای سرمایۀ اجتماعی مورد حمایت گسترده واقع شاده
اسااات (لینااارت ،2013 ،15ص137 .؛ دیاااوی  ،کانااا و
وینسنت ،2001 ،16ص.)1759 .و از آنجا که ررد اجتماعی به
منزلۀ فقدان سارمایۀ اجتمااعی میباشاد .در نتیجاه ،میتاوان
بیان کرد رویکردهای اجتماعمحور با افزایش سرمایۀ اجتمااعی
در روابااط فیمااابین افااراد ،راهکاااری مناسااب جهاات کاااهش
مطرودیت اجتماعی محسوب میشوند.

 .2 .3سرمایة اجتماعی
ساارمایۀ اجتماااعی ،پدیاادهای ماادیریتی اساات و باارای آن
ویژگیهای گوناگونی تعریف شده که شامل اعتماد و رفتارهای
مشترک ،ارتبارات ،همکاری ،تعهد متقابل ،شاناخت متقابال و
شبکههاسات (ویالناووا و جوساا ،2003 ،17ص .)30 .سارمایۀ
اجتماعی در سااختار رواباط میاان کنشگاران نهفتاه اسات و
کنشهای اجتماعی را تسهیل میکند (تاا بخش ،1389 ،ص.
12؛ سوزوکی ،2010 ،18ص .)1368 .تقویت سرمایۀ اجتمااعی
منجر به مشارکت و ارتباط افراد با یکدیگر میشاود و از ایان
رریق نقش مهمی در کاهش مطرودیت دارد .سرمایۀ اجتماعی
برونگروهاای ساابب تقویاات منااابع و ارالعااات در بااین افااراد
میشااود براسااا نظریاۀ راارد اجتماااعی ،ساارمایۀ اجتماااعی
برونگروهی عاملی مؤثر بر کااهش رارد اجتمااعی در جواماع
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اساات (عباادالحکیم و عباادالرازک و اسااماعیل ،2010 ،19ص.
 .)565اعتماد بسترسااز تعاامالت اجتمااعی و کاانون مفهاوم
سرمایۀ اجتماعی است (محسانی تبریازی ،معیادفر و گالبای،
 ،1390ص .)42 .همچنین ،بیان شده است که اعتماد یکای از
عناصاار اصاالی و ضااروری در تسااهیل مشااارکت ذینفعااان در
رویکارد اجتماااعمحور باه شاامار مایرود (اسااترن و کلماان،20
 ،2014ص118 .؛ کارلسون و برک  ،2005 ،21ص.)68 .
مشارکت ،حضاور و دخالات آگاهاناه ،داورلباناه ،خاالق و
متعهدانۀ افاراد و اقشاار مختلاف جامعاه در تصامیمگیریها،
برناماهریزیها و فعالیتهاای اجتمااعی ،اقتصاادی و سیاسای
جامعه است (نجات حسینی ،1380 ،ص .)25 .باه راور کلای،
کمبود اعتماد و مشارکت در بین افراد در شبکههای اجتمااعی
کاهش سرمایۀ اجتماعی در میان جواماع را باه دنباال خواهاد
داشت .این امر باعث میشود که افرادی کاه باا ساایر اعضاای
جامعه ارتباط برقرار نمیکنند ،پیرامون شبکه قرار گیرند و باه
این ترتیب ،نابرابری اجتماعی اتفاق میافتد که خود زمینهسااز
ررد اجتماعی میباشد (اوراموف ،2002 ،22ص.)26 .

 .3 .3مطرودیت اجتماعی
مطرودیت اجتماعی عبارت است از تجزیه یا بادعملکردن
نظامهای اصلی اجتماعی که به دلیال قطاع و یاا ضعیفشادن
پیوناادهای اجتماااعی منجاار بااه عاادم مشااارکت افااراد در
فعالیتهای اجتماعی میشاود کاه بارای اکثریات افاراد یاک
جامعااه در دسااتر اساات (تااا مزینااانی ،1390 ،ص.)528 .
فقدان پیوندهای برونگروهی میتواند موجب شکلگیری رارد
اجتماعی برای گروههای فقیر و محروم شود .ررد اجتماعی نیز
به عنوان فقر شبکهای یا سرمایۀ اجتماعی ضعیف معرفی شاده
است .سرمایۀ اجتماعی باعث تکثر مناابع اجتمااعی میشاود و
در ررد اجتماعی به مصاف انازوا مایرود و ادغاام اجتمااعی و
اقتصادی را قوت میبخشد (فیروزآبادی و صاادقی ،1389 ،ص.
.)167

 .4یافتهها
 .1 .4تحلیل ساختاری پیوندهای اعتماد و مشارکت بیین
سرگروههای چهار روستا در سطح کالن
جهاات تحلیاال الگااوی ساااختاری شاابکۀ ساارگروههای
کمیتههای خرد توسعۀ روساتایی در روساتاهای زیاارت شااه،
رسااتمآباد ،ده رضااا و علیآباااد هشتصاادمتری ،روابااط بااین
سرگروههای موجود در ایان چهاار روساتا باه عناوان رهباران
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محلی و نمایندگان روستاهای یادشده در دو مرحلۀ قبل و بعاد
از اجرای پروژة  RFLDLمورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .در
این بخش ،شاخصهای سطح کاالن سانجش و ارزیاابی شاده
است.
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در میان سرگروهها در مرحلۀ قبل و بعاد از اجارای پاروژه باه
ترتیب  25/70و  34درصاد اسات کاه باه میازان  8/3درصاد
افزایش داشته است .همانگونه که مشااهده میشاود شااخص
تراکم در پیوندهای مختلاف در مرحلاۀ بعاد از اجارای پاروژه
نسبت به قبل از اجرای آن افزایش یافته است.
در واقع ،میتوان استدالل کرد که اجرای پاروژة RFLDL
در این روساتا توانساته اسات باا اعتمادساازی و ایجااد بساتر
مناسب جهت مشارکت و همکاری بین سرگروههای کمیتههای
توسعۀ روستایی ،با افزایش روابط بین افراد منجار باه افازایش
سرمایۀ اجتماعی برونگروهی شود .سرمایۀ اجتماعی میتواناد
زمینۀ مناسبی را برای دستیابی به دیگر انواع سرمایۀ انسانی و
مالی نیز فراهم آورد و افراد به صورت برابر قدرت دستیابی به
فرصتهای اجتماعی و اقتصادی را خواهند داشت و مطرودیت
و محرومیت اجتماعی نیز تا حادی زیاادی باه دنباال افازایش
سرمایۀ اجتماعی کاهش خواهد یافت.

 .1 .1 .4شاخص تراکم و میزان انسجام و پویایی سیرمایة
اجتماعی برونگروهی بین سرگروههای چهار روسیتا در
دو مرحلة قبل و بعد از اجرای پروژۀ RFLDL
جهت سنجش میزان سرمایۀ اجتمااعی برونگروهای باین
سرگروههای چهار روستا شاخص تراکم شبکه مورد تحلیل قرار
گرفتااه اساات .نتااایج شاااخص تااراکم در پیوناادهای اعتماااد،
مشارکت در جدول ( )2آورده شده است.
براسا نتایج این جدول ،میزان شاخص تاراکم در پیوناد
اعتماد بین سرگروههای ایان چهاار روساتا در مرحلاۀ قبال از
اجرای پاروژه  26/90درصاد (کام) باوده و در مرحلاۀ بعاد از
اجرای پروژه باا افازایش  12/1درصادی باه  39درصاد (کام)
رسیده است .همچنین ،اندازة شاخص تراکم در پیوند مشارکت

جدول  -2میزان شاخص تراکم بین سرگروههای روستاهای زیارت شاه ،رستمآباد ،ده رضا و علیآباد
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
مرز اکولوژیک

پیوند

درصد تراکم در مرحلۀ قبل از اجرای
پروژه

درصد تراکم در مرحلۀ بعد از اجرای
پروژه

زیارت شاه ،رستمآباد علی چارک ،ده
رضا و علیآباد هشتصدمتری

اعتماد

26/9

39

مشارکت

25/7

34

 .2 .1 .4میزان دوسویگی پیوندها
با توجه به جدول ( )3اندازة شااخص دوساویگی در پیوناد
اعتماد در مرحلۀ قبل از اجرای پروژه به میزان  47/15درصد و
بعد از اجارای آن میازان  53/16درصاد میباشاد .انادازة ایان
شاخص در پیوناد مشاارکت در مرحلاۀ قبال از اجارای پاروژه

 40/41درصد و بعد از اجرای آن  48/35درصد اسات .مطاابق
نتاایج بهدساتآمده در مرحلاۀ قبال از اجاارای پاروژه ،میاازان
شاخص دوسویگی در پیوند اعتماد متوسط ،در پیوند مشارکت
کم میباشد.

جدول  -3شاخص دوسویگی پیوندها بین سرگروههای روستاهای مورد مطالعه
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
مرحلۀ قبل از اجرای پروژه

مرحلۀ بعد از اجرای پروژه

دوسویگی ()%

دوسویگی ()%
53/16
48/35

مرز اکولوژیک

نوع پیوند

روستاهای زیارتشاه ،رستمآباد علیچارک،
دهرضا و علیآباد هشتصدمتری

اعتماد

47/15

مشارکت

40/41
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

 .3 .1 .4میانگین فاصلة ژئودزیک
با توجه باه جادول ( )4در مرحلاۀ قبال از اجارای پاروژه
 ،RFLDLمیااانگین فاصاالۀ ژئودزیااک در میااان ساارگروههای
روستاهای زیارتشاه ،رستمآباد علیچارک ،ده رضاا و علیآبااد
هشتصدمتری در پیوند اعتماد  2/05بوده که در مرحلۀ بعاد از
اجرای پروژه به  1/61و به میزان  0/44کاهش یافته اسات کاه
نشان میدهد سرعت گارد اعتمااد و مشاارکت باین آنهاا
متوسط است.
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پیوند مشارکت در مرحلۀ قبل از اجرای پروژه میزان 2/09
و بعد از اجرای آن باه  1/67و باه میازان  0/42کااهش یافتاه
است .با توجه به نتایج میتوان گفت کاه باا کااهش میاانگین
فاصلۀ ژئودزیک در هر دو پیوند اعتماد ،مشارکت بعد از اجرای
پروژة  ،RFLDLفاصلۀ اجتماعی بین دو فرد کاهش یافته و به
کوتاهترین فاصله بین آنها رسیده است؛ به این معنی که افراد
برای برقراری ارتبااط باا یاکدیگر زماان کوتااهتری را سارری
میکنند.

جدول  -4میانگین فاصلة ژئودزیک بین سرگروههای روستاهای زیارت شاه ،رستمآباد علی چارک ،ده رضا و علیآباد هشتصدمتری
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
میانگین فاصله ژئودزیک

مرز اکولوژیک

پیوند

روستاهای زیارتشاه ،رستمآباد علیچارک،
دهرضا و علیآباد هشتصدمتری

اعتماد

2/05

مشارکت

2/09

 .4 .1 .4انییدازۀ شییاخص  E-Iدر سییطح کییالن شییبکة
سرگروههای چهار منطقه
براسا نتایج این شااخص میتاوان بیاان کارد در ساطح
کالن شبکه سرگروههای چهار منطقه ،در قبل از اجرای پاروژه
تعاداد پیونااد درونگروهای  220و تعااداد پیوناد برونگروهاای
 ،166برای پیوند اعتماد و برای پیوناد مشاارکت تعاداد پیوناد
درونگروهی  224و تعداد پیوند برونگروهی  162است .بعد از
اجرای پروژه برای پیوند اعتماد تعداد پیونادهای درونگروهای
 236و تعااداد پیوناادهای برونگروهاای  302و باارای پیونااد
مشااارکت تعااداد پیوناادهای درونگروهاای بااه  234و تعااداد
پیوندهای برونگروهی به  250تغییار کارده اسات .از ایان رو،
میتوان اعا کرد که در بعد ذهنی سرمایۀ اجتمااعی (اعتمااد)،
میزان اعتمااد برونگروهای باه میازان حادود  2برابار باین 4
روستای پایلوت افزایش یافته است و از نظر مشارکت به عنوان
یکی از مؤلفههای سارمایۀ اجتمااعی ،میازان ایان شااخص در
حدود  1/5برابر افزایش یافته است .بنابراین ،میتوان بیان کرد
که این امر به نوبۀ خود در کاهش مطرودیات اجتمااعی نقاش
مهمی را ایفا میکند.

 .5بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق ،میازان سارمایۀ اجتمااعی برونگروهای در
راستای کاهش مطرودیت اجتماعی ،قبل و بعد از اجرای پروژة

مرحله قبل از اجرای پروژه

مرحله بعد از اجرای پروژه
1/61
1/67

اجتماااعمحور  RFLDLدر چهااار روسااتای رسااتمآباد علاای
چااارک ،زیااارت شاااه ،ده رضااا و علیآباااد هشتصاادمتری
اناادازهگیری شااده اساات .جهاات ساانجش ساارمایۀ اجتماااعی
برونگروهی ،روابط بین سرگروههای کمیتاههای خارد توساعه
در منااارق چهارگانااه براسااا دو پیونااد اعتماااد و مشااارکت
اجتماااعی و شاااخصهایی چااون تااراکم ،دوسااویگی پیوناادها،
شاخص  E-Iو میاانگین فاصالۀ ژئودزیاک ماورد تحلیال قارار
گرفته است.
براسا نتایج بهدستآمده در ایان چهاار منطقاه ،میازان
تراکم در پیوند اعتماد تقریباً کم و کمبود پیوناد مشاارکت در
این روستا یک چالش عمده در مادیریت مشاارکتی محساوب
میشود که پ از اجرای پروژة  RFLDLمیازان تاراکم باین
افراد به میزان مطلوبی افازایش یافتاه اسات و افازایش میازان
تااراکم در افااراد س ابب توسااعۀ اعتماااد ،مشااارکت و ساارمایۀ
اجتماعی در سطح افراد شده است .سرمایۀ اجتماعی باه دلیال
بهبود و تسهیل فعالیتهای جمعی ،عاملی مهم در کاهش ررد
اجتماعی محسوب میشاود (دیاوی و همکااران ،2001 ،ص.
 .)1754میاازان نهادینهشاادن عرفهااا و ساانتهای محلاای و
پایاداری و تعاادل شابکه براسااا پیوناد اعتمااد و مشااارکت
متوسط ارزیابی میشود (سااالری ،1393 ،ص )180 .و نشاان
میدهااد افااراد دارای روابااط نهادیناۀ کماای بااوده و شاابکهای
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متزلزل را که دارای توازن و تعادل ناامطلوب اسات ،باه وجاود
آوردهاند .بنابراین ،نیاز به تقویت روابط دوسویه و متقابل جهت
پایداری شبکه در راستای افزایش سرمایۀ اجتماعی اسات کاه
پ از اجرای پاروژة  RFLDLایان میازان باه حاد مطلاوبی
افزایش یافته است.
میانگین فاصلۀ ژئودزیک در دو پیوند اعتماد و مشارکت به
ترتیب  2/05و  2/09است که بیانگر سارعت پاایین گارد
اعتماد و اتحاد و یگانگی و مشارکت افراد است و پ از اجرای
این پروژه این میزان بهبود یافته و به مقدار  1/61و  1/67برای
دو پیوند اعتماد و مشارکت رسیده که نشاانگر سارعت بااالی
گرد اعتماد و مشارکت بین افراد است .در واقع ،با توجاه باه
اهمیات زمااان و ساارعت هماهن ساااختن در بحااث ماادیریت
مشااارکتی ،تقویاات پیونااد اعتماااد و بااهویژه مشااارکت جهاات
افزایش سرعت گرد ایان پیوناد باین افاراد و باه دنباال آن
کاهش زمان هماهنگی و اتحاد بین بهرهبارداران محلای بسایار
مهم است .نتایج سایر محققان نیز این ادعا را مورد تأکید قارار
داده است (ساالری ،1393 ،ص.)184 .
براسا نتایج شاخص  E-Iمیتوان گفت که اجرای پاروژة
توانمندسااازی جوامااع محلاای ) (RFLDLدر چهااار منطق اۀ
شهرستان ریگان سبب تقویت سرمایۀ اجتمااعی برونگروهای
شده که این امر به نوبۀ خود بار کااهش مطرودیات اجتمااعی
میتواند اثرگذار باشد .با تأکید بر نگاه جامعهشناختی باه رارد
اجتماعی عمدتاً رارد اجتمااعی و شابکهای محرومیات را باه
دنبال داشته که افازایش مشاارکت اجتمااعی باه عناوان یاک
سیاست ادغامگرا میتواند کاهش ررد را به دنبال داشته باشاد
(فیروزآبادی و صادقی ،1391 ،ص .)167 .از آنجا که افازایش
سرمایۀ اجتمااعی برونگروهای کااهش رارد اجتمااعی را باه
دنباال دارد ،میتااوان اسااتدالل کاارد کااه پااروژة  RFLDLبااا
افزایش روابط برونگروهی فقر شبکهای و مطرودیت اجتمااعی
را در منارق پاایلوت کااهش داده اسات .قرباانی ،عوضپاور و
خراسانی ( )1394نیز در شهرستان سارایان باه نتاایج مشاابه
رسیدهاند .با توجه به اهمیت سرمایۀ اجتماعی برونگروهای در
راستای کاهش مطرودیت ،تقویت پیوندهای پلی در شبکه یک
امر ضروری است و مهمترین کانالهای ارتبااری سارگروههای
هر یک از کمیتههای خرد توسعه در چهاار منطقاه میباشاند.
میتوان ادعا کرد که این پروژه در روابط بین روستاها تا حدود
زیادی موفق بوده است که مقایسۀ شرایط قبل و بعد از اجارای
پروژه این ادعا را اثبات میکند .تقویت سرمایۀ اجتماعی منجار
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به مشارکت و ارتباط افراد با یکدیگر میشود و از ایان رریاق
نقش مهمی در کاهش مطرودیت دارد (عبدالحکیم و همکاران،
 ،2010ص .)565 .افزایش سارمایۀ اجتمااعی برونگروهای از
گسیختگی و آسیبپذیری جامعه جلوگیری کرده و دسترسای
به ارالعات و منابع را فراتر از افرادی که در محدودة اجتمااعی
قرار دارند ،ممکن می سازد .بناابراین ،شاناخت ایان رواباط از
رریق رو تحلیل شبکهای امکانپذیر است و عالوه بار ایان،
براسا این رو میتوان اثربخشی پروژههای توانمندساازی
جوامع محلی را از نگاه سرمایۀ اجتماعی و ررد اجتماعی مورد
ارزیابی قرار داد.
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