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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 micro-

development 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, 

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. 

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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گروهی و کاهش اجتماعی برون ةمحور در راستای تقویت سرمایاجتماعمدیریت رویکرد اثربخشی 

 (، استان کرمانشهرستان ریگان :مطالعة موردی) مطرودیت اجتماعی
 

 4زهرا منصوری -3پورلیال عوض-2خدیجه بوزرجمهری -1مهدی قربانی

 .، دانشگاه تهران، تهران، ایرانکوهستانی و خشک قاحیای مناطیار دانش -1

 .ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراندانشیار جغرافیا و برنامه -2

 .، دانشگاه تهران، تهران، ایرانمدیریت مرتع )مرتعداری(دانشجوی دکترای  -3

 .، دانشگاه تهران، تهران، ایرانمدیریت مرتع )مرتعداری(دانشجوی دکترای  -4
 

 1396مرداد   8: پذیرشتاریخ            1395شهریور  21ریافت: تاریخ د

 

 چکیده

گروهی و کاهش مطرودیت اجتمااعی از رریاق رو  محور در راستای تقویت سرمایۀ اجتماعی برونهدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رویکرد اجتماع هدف:
یافته با تأکید ویژه بر اراضی شور و حساا  باه )احیای اراضی جنگلی و تخریب RFLDLمحور عتحلیل شبکه در دو بازه زمانی قبل و بعد از اجرای پروژة اجتما

 های خرد توسعه است.های کمیتهفرسایش بادی( در بین سرگروه

های سارگروه هاای شابکه شااملهاای هادف، گرهتحقیق براسا  رو  پیمایشی و با استفاده از مشاهدة مستقیم و مصاحبه باا گروهدر این  روش تحقیق:
 نفر در چهار منطقه می باشند.   33وه( شامل گیرندگان اصلی در هر زیرگره )به عنوان تصمیمهای خرد توسعکمیته

میازان  ست. افازایشهای چهار روستای مورد مطالعه در پیوندهای اعتماد و مشارکت بعد از اجرای پروژه افزایش یافته امیزان شاخص تراکم در بین سرگروه ها:یافته
اجارای پاروژه روناد  شود. دوسویگی پیوندها نیز در ابعاد اعتماد و مشاارکت بعاد ازتراکم در افراد سبب توسعۀ اعتماد، مشارکت و سرمایۀ اجتماعی در سطح افراد می

مشاارکت در  ئودزیک در پیونادهای اعتمااد ولوب شده است. میانگین فاصلۀ ژها به میزان مطافزایشی داشته است. افزایش این شاخص باعث پایداری شبکۀ سرگروه
بودن عدد میانگین فاصلۀ ژئودزیاک دیکدر واقع، نزرسیده است.  67/1و  61/1بوده است. این میزان بعد از اجرای پروژه به  09/2و  05/2چهار روستا به ترتیب برابر با 

کند. میزان این شااخص بعاد از اجارای پاروژه وده و اتحاد و یگانگی باالی افراد را بیان میبدهندة باالبودن سرعت گرد  منابع و ارالعات در افراد به عدد یک، نشان
کت در روستای پایلوت افزایش یافته است و از نظر شاخص مشاار 4برابر در بین  2گروهی به میزان حدود در میزان اعتماد برون E-Iشاخص شود. متوسط ارزیابی می

 کند.ا ایفا میرگروهی و متعاقباً کاهش مطرودیت اجتماعی نقش مهمی است که این امر به نوبۀ خود در افزایش سرمایۀ اجتماعی برونبرابر افزایش یافته  5/1حدود 

یات سارمایۀ تاری شاده اسات. اگرچاه تقوزایی در منارق مختلف توجه بیشهای تقویت دانش و مهارت و ایجاد اشتغالبه جنبه RFLDLالمللی در پروژة بین ها:محدودیت
 ست. سازی مد نظر بوده، بررسی روند تغییرات از نگاه سرمایۀ اجتماعی در رول اجرای پروژه مورد غفلت قرار گرفته ااجتماعی از رریق نهادسازی و ظرفیت

حلای و ارزیاابی میازان اثربخشای مماع مندساازی جوانهای توابعاد اجتماعی پروژهاای در تحلیل و ارزیابی کارگیری رو  تحلیل شبکهبه کارهای عملی:راه
 دادن روند تغییرات اجتماعی. محور جهت نشانهای مشارکتی و مردمپروژه

اده کارده اسات، که از رو  تحلیل شبکه برای اولین بار در ایران برای ارزیابی سرمایۀ اجتماعی به صورت کمّای اساتفاین مطالعه به دلیل این اصالت و ارزش:
 ند.های آن در سایر تحقیقات استفاده کنشده و یافتهتوانند از رو  ریمحققان نیز می جدید است و سایر

 .، شهرستان ریگانRFLDLتماعی، تحلیل شبکۀ اجتماعی، پروژه بین المللی گروهی، مطرودیت اجسرمایۀ اجتماعی برون ها:کلیدواژه
 

 

محور در راستای تقویت سرمایۀ اثربخشی رویکرد مدیریت اجتماع(. 1395. )ز ی،نصور. و مل، پورخ.، عوض ،بوزرجمهری، م.، قربانیارجاع: 
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 مقدمه. 1

 لهأطرح مس. 1. 1
محور در کااهش فقار و افازایش رویکرد مادیریت اجتمااع

راه ها، رویکردی است که ادبیات خاص خاود را باه هامظرفیت

سازی، نهادساازی محور محلی بر ظرفیتدارد. مدیریت اجتماع

اجتماعی در جوامع محلای  ۀسرمای زایشافنوعی  رب ،و در واقع

گروهای( )درون و بروناجتمااعی  ۀسارمای افزایشکید دارد. أت

مندسازی اجتماعی جوامع محلی یکی از ارکان اساسی در توان

های ربیعای، تقویت این سارمایه در کناار سارمایه بوده که با

پایدار انسانی محقق ۀ زیرساختی و انسانی، توسع-مالی، فیزیکی

 مدیریت رویکرد هدف اصلی (.12ص.  ،1394د )قربانی، شومی

 محلاای در و بااومی نیروهااای درگیرکااردن ،محوراجتماااع

 و همااهنگی، کنتارل گذاری،سیاسات ریزی،برنامه فرآیندهای

، 2001 ،2)فیشار دولات اسات هادایت با مدیریت دهیسازمان

موضوع مهمای کاه در ایان رویکارد بار آن  ،بنابراین (.40ص. 

و توجاه باه  کید بر جلاب مشاارکت افارادأت ،شودری میپافشا

 ۀجاا کاه سارمایاز آن هاای رسامی و غیررسامی اسات.شبکه

تاوان مای ،اجتماعی و ررد اجتماعی دو روی یک سکه هستند

عنااوان رویکاارد  باااافاازایش مشااارکت مردماای د کاار اساتدالل

 ،اجتمااعی ۀافازایش سارمای ،محور و در واقاعمدیریت اجتماع

رارد اجتمااعی د. شااهش رارد اجتمااعی خواهاد منجر به ک

هاا باه راور کامال یاا افراد یاا گروهفرآیندی است که ری آن 

اقتصادی و فرهنگی جامعه جادا  ،های اجتماعیجزئی از شبکه

راارد  ۀبراسااا  نظریاا .(49، ص. 2004، 3)پااوگی شااوندمی

 ةبه دلیل ایجااد انگیازگروهی اجتماعی برون ۀسرمای ،اجتماعی

ثر بار کااهش رارد ؤعاملی مهای مشارکتی عالیتشرکت در ف

 ۀاثرگذار بار میازان سارمای ۀلفؤدو م. استاجتماعی در جوامع 

اعتمااد یکای از عناصار  اجتماعی اعتماد و مشارکت است کاه

 ةکنندمهم و حیاتی در امر مشارکت بوده و باه عناوان تساهیل

فضای رفتار جمعی و ایجادکننده فضای اجتمااعی مبتنای بار 

 به مشارکت (.79، ص. 2013، 4)زنینی دشوکت تلقی میمشار

 هااآن رریاق از کاه دارد داللت ارادی هایفعالیت از دسته آن

 و کارده شرکت روستا شهر و محله، امور در جامعه یک اعضای

 حیااات دادنشااکل در غیرمسااتقیم یااا مسااتقیم صااورت بااه

 (108، ص. 1369 تبریازی، محسنی)دارند  مشارکت اجتماعی

 احسااا  دیگااران، صاادای شاانیدن در تسااهیل آن صاالو حا

 فرهنا  شکساتندرهم ناتوانان، دن، نیرومندساختنکرمالکیت

اجتمااعی  انزواینشینی و کاهش حاشیه بردنازمیان سکوت و

 (.8 ، ص.1370روسی، )بود  خواهد

محور و لاازوم جلااب مشااارکت رویکاارد اجتماااع ،بنااابراین

تای ایجاااد ظرفیاات هااا در راساامندسااازی آنمردماای و توان

های مربوط باه گذاریمسائل و سیاست ۀگیری در زمینتصمیم

اجتمااعی، کااهش مطرودیات  ۀخاود، افازایش سارمای ۀمنطق

راه دارد. دار محلی را باه هامیپا ۀاجتماعی و به دنبال آن توسع

برداشتن موانع که با هدف ازمیان RFLDLمحور اجتماع ةپروژ

 .شکل گرفتاه اساتر سرزمین کلیدی پیش روی مدیریت پایدا

 ۀهاای خارد توساعه و بهباود سارمایبا تشکیل گروه ،از سویی

های شاابکه اجتماااعی افااراد منجاار بااه واردشاادن مااردم در

خود شده و از این رارق  ۀاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامع

از ساویی  .ده استشموجب کاهش انزوا و ررد اجتماعی افراد 

های توسعه و داعتبار بین گروههای خربا تشکیل صندوق ،دیگر

گزین های جاایبهبود وضعیت اقتصادی افراد و ایجاد معیشات

تنوع زیساتی  یاحیاو  های ربیعیموجب کاهش اتکا به عرصه

  د. شومی

 ثیرأتابررسی هدف از تحقیق حاضر  ،به این موارد با توجه 

اجتماااعی  ۀمحور در راسااتای تقویاات ساارمایرویکاارد اجتماااع

از رریااق رو  ی و کاااهش مطرودیاات اجتماااعی گروهاابرون

ة زماانی قبال و بعاد از اجارای پاروژ ةدر دو باازتحلیل شبکه 

های خاارد های کمیتااهبااین ساارگروه RFLDLمحور اجتماااع

آباد علای شااه، ده رضاا، رساتمتوسعه در چهار روستای زیارت

  .استآباد هشتصدمتری چارک و علی

 نظری تحقیق ةپیشین .2. 1
( در تحقیااق خااود بااا عنااوان 1389امیاادی )غفاااری و 

مطرودیاات  ةچاارخش مفهااومی و نظااری از فقاار بااه ساااز»

مقیا  تحلیل مطرودیات از ساطح که دند کربیان  «اجتماعی

ای کاه باا باه گوناه؛ پیدا کارده اسات فردی به اجتماعی ارتقا

 ۀبساتگی اجتمااعی و سارمایثیر انسجام، همأمطالعاتی چون ت

هساتیم و مواجاه رودیات اجتمااعی اجتماعی بر فروپاشای مط

هاار همین امر بسیاری از کشورها را بر آن داشته تا نسبت به م

 مطرودیت اقدام و فرآیند ادخال اجتماعی را تقویت کنند.

فرهن  رفااه »عنوان  با (، در تحقیق خود2003استینرت )

باه عناوان و مطرودیت اجتماعی، با استفاده از مفهوم مشارکت 

، مطرودیات را رارد از (اجتمااعی ۀهام سارماییکی از ابعااد م
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بارداری از مناابع اجتمااعی مشارکت در تولیاد، عرضاه و بهره

 داند. می

 در تحقیاق (1393) قربانی، فاخران و سافیانیان ،درویشی

 مندسازی جوامعنمحور در توااثربخشی رویکرد اجتماع خود به

اجتماااعی پرداختااه و یکاای از محلاای و کاااهش مطرودیاات 

های مطرودیت را فقدان مشارکت اجتماعی و روابط میان هجنب

  دند. کرافراد معرفی 

 شناسی تحقیقروش .2
 RFLDLالمللی بین ۀمعرفی پروژ. 1 .2

کید ویژه بار أه با تشداحیای اراضی جنگلی و تخریب ةپروژ

 ،(RFLDLهای شور )فرسایش بادی و خاکحسا  به اراضی 

هاا، مراتاع و آبخیازداری مشترک باین ساازمان جنگلاقدامی 

دولاات جمهااوری اسااالمی ایااران،  ةعنااوان نماینااده کشااور باا

و کشاورزی ملل  غذا محیطی و سازمانتسهیالت جهانی زیست

های دولات جمهاوری اساالمی کوشاش متحد می باشد که از

پایادار محایط  ۀایران در توساعه و اجارای رویکردهاای توساع

 اجارای ریاقخشاک کشاور از رزیست منارق خشاک و نیمه

پارچاه و مشاارکتی سارزمین و های مادیریت پایادار یکررح

، یکی از اقدامات اساسی در ایان پاروژهکند. حمایت می جنگل

نفعاان محلای در سازی و نهادسازی گروهی در بین ذیظرفیت

های خارد انادازی کمیتاهچهار منطقه مورد نظر باوده کاه راه

محلی باوده  ۀجامع توسعه از اقدامات اساسی در راستای بسیج

. (10 ، ص.1394نو  آفرین، یوسفی و هاابیلی،  ،است )کارگر

هاا و اقادامات کلیادی پاروژه در منطقاه را فعالیت (1)جدول 

 (. 1393دهد )وزارت جهاد کشاورزی، نشان می

 

 در استان کرمان RFLDLها و اقدامات کلیدی پروژه فعالیت -1جدول 
 3، ص. 1393ماًخذ: وزارت جهاد کشاورزی، 

 کرمان اقدامات کلیدی عنوان فعالیت

افزایش آگاهی در سطوح ملی، استانی و 

 پروژه ةمحلی دربار

 لی،اندرکاران استانی و محها و جلسات توجیهی برای دستبرگزاری کارگاه

 کارکنان پروژه و جوامع محلی
 کارگاه 22

 نفر 29 -بازدید 1 ترسیب کربن ةاندرکاران از پروژبازدید دست

 کارگاه 1 اندرکارانتحلیل دستوبرگزاری کارگاه تجزیه

 دهی جوامع محلیبسیج و سازمان

 روستایی ۀهای مدیریت منابع و توسعتشکیل کمیته

 کمیته 10

 توجیهی ۀجلس 160

 نفر 108تعداد اعضا: 

 زن( 38مرد و  70)

 آبخیز ةحوز ۀهای مدیریت منابع و توسعتشکیل کمیته

 کمیته 1

 نفر 30اد کل اعضا تعد

 زن( 9مرد و  21)

پایدار  ۀهای توسعاندازی صندوقراه

 جوامع محلی

 10 شدهاندازیهای راهتعداد صندوق

 92 هاتعداد گروه

 تعداد اعضا
 نفر 1428

 زن( 702مرد و  776)

 1620 تعداد خانوارهای عضو صندوق

 736 صندوق )میلیون ریال( ۀسرمای

 های پرداختیمبلغ وامتعداد و 
 مورد 281

 زن( 116مرد و  165)

 5/98 درصد بازپرداخت وام

بخشی به اعضای سازی و آگاهیظرفیت

های روستایی و صندوق ها وکمیته

 جوامع محلی

 کارگاه 28 های آموزشی و ترویجیبرگزاری گارگاه

 نفر 38 -ترسیب کربن ةبازدید از ساست پروژ 1 های موفقبازدیدهای آموزشی از پروژه
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 1ادامه جدول 
 کرمان اقدامات کلیدی عنوان فعالیت

روستایی و  ۀهای توسعتهیه ررح
 آبخیز ةحوز ۀهای جامع توسعررح

 10 های منابع روستاتهیه مشارکتی نقشه
 بندی مشکالت و تدویننیازسنجی مشارکتی به منظور شناسایی و اولویت

 روستایی ۀهای توسعررح
15 

احیای مشارکتی اراضی مرتعی 
شده و اجرای اقدامات مرتبط با تخریب

 کنترل فرسایش بادی

ها احیایی با مشارکت اجرای فعالیت
 جوامع محلی

 اصله 35000 ایتولید نهال گلدانی و ریشه
 هکتار 250 کاری و آبیارینهال

 مرحله( 82هکتار ) 140 آبیاری سنواتی
 رهکتا 4983 حفاظت و قرق

 متر مکعب 25562 های آبخیزداریفعالیت
 هکتار 200 مدیریت هرزآب

 هکتار 15 احداث بادشکن ارراف مزارع
سه  ۀو ارائ طقه و تهیهدر من سایت ریگان، پایش مستمر رخدادهای توفان ماسه ةاستقرار اولین ایستگاه پایش فرسایش بادی کشور در محدود

 آمده از ایستگاه فوق در سومین همایش ملی فرسایش بادیدستی بههامقاله با استفاده ار داده

ترویج کشت محصوالت زراعی 
 گزینجای

 کشت گیاهان دارویی ۀترویج و توسع

ح چندمنظوره و نیز اصالهای شناسایی و ترویج گونه
های چندمنظوره سازگار با منطقه به منظور گونه
د جوامع ها و افزایش درآممحصوالت آن از استفاده

 محلی

گزین و بهبود ترویج مشاغل جای
 وضعیت معیشتی جوامع محلی

و  گزینمشاغل جای ةها و بازدیدهای آموزشی دربارها، دورهبرگزاری کارگاه
 های پایداراندازی معیشتحمایت و راه

ی نوع فعالیت معیشت 29اندازی آموز ، حمایت و راه
، پرور  پایدار شامل پرور  شتر، احداث مرغداری

گاو، پرور  بوقلمون، پرور  مرغ بومی، کشت 
درخت خرما، کشت یونجه، تسطیح اراضی، احداث 

گری، خیاری، های روستایی، آرایشچهغبا
داری، پخت نان محلی، دوزی، گلدوزی، مغازهسوزن

 زنیبلوک

کاهش وابستگی جوامع محلی به 
 سوخت هیزمی

 گزینهای جایانرژی ۀتوسع

های روستایی ر گازی بین اعضای کمیتهتنو 40توزیع 
عی کل منابع ربی ةکاری اداربه صورت تسهیالت با هم

بخش  ۀو آبخیزداری استان کرمان، صندوق توسع
 روستایی ۀهای توسعکشاورزی و صندوق

 های بین بخشیکاریهم ۀتوسع
رای ر شود عضویت پروژه کرمان توسط فرمانداری ریگان،مالی استان  ۀنامتخصیص ردیف اعتباری برای پروژه در سایت ریگان در موافقت

مداد امام خمینی، جهاد ا ۀکاری مشترک با کمیتهم ۀتفاهم نام 8ریزی و کارگروه اشتغال شهرستان ریگان انعقاد برنامه ۀاداری، کمیت
 ای و بهزیستیتحقیقات جنگل و مرتع، هالل احمر، فنی و حرفه ۀسسؤکشاورزی، محیط زیست، م

 تحقیقاتیهای حمایت از ررح قیق و مطالعهتح

 هانی، بررسی تکثیر گیایبررسی سازگاری گیاهان دارو
اد دارویی به رو  کشت بافت، بررسی نوع و میزان مو

 ررح ۀزنی اسکنبیل، مطالعثر آویشن، درصد جوانهؤم
 جامع آبخیزداری زیرحوزه

 هازیرساخت ۀتوسع
ز رریق ا غیرهه و محیطی، راها و فضاهای آموزشی، بهداشتی، زیستشامل توسعه و بازسازی زیرساخت ایهای توسعهحمایت از اجرای پروژه

 ربطذی هایههای روستایی و ادارتسهیل مشارکت کمیته
والن و ؤرسانی به مسارالع
 دربارة اندرکاران کلیدیدست
 وردهای پروژهآها و دستپیشرفت

 اندرکارانو دست دهی به مقاماتبرگزاری جلسات گزار 
بازدید  وو مرکزی(  مایندگین و کارشناسان فائو )دفتر نوالؤاندرکاران شامل بازدید مسوالن و دستؤمورد بازدید برای مس ششدهی سامان

 والن کشوری در سطوح مختلفؤمس
 حمایت از دو تیم ورزشی و احداث زمین فوتبال در ریگان های فرهنگیحمایت از برنامه

 زی و ترویجمستندسا

 یهای آموزشی، فیلم مستند، بنر، تابلوهای معرفی پروژه و سایر مواد ترویجبسته ۀرراحی و چاپ بروشور، تهی
 معتبر هایهپروژه در مج بارةچاپ چندین مقاله در
 رسانی پیام کوتاه پروژهسایت و سیستم ارالعرراحی، راه اندازی و مدیریت وب

 ونییهای رادیویی و تلویزو برنامههای مطبوعاتی شرکت در مصاحبه
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 مورد مطالعه ةمنطق. 2 .2
 هکتاار در 858400شهرستان ریگاان باا وساعتی حادود 

جنوب شرقی استان کرمان واقع شاده اسات و تحات پوشاش 

. شهرساتان ریگاان دارای قرار دارد RFLDLالمللی پروژه بین

گنبکی بوده که شامل یک مرکز شهری، دو  دو بخش مرکزی و

 66325روستا با مجموع جمعیات  262خش، چهار دهستان وب

های روان خاناه، مازارع، . در اکثر ایام سال هجوم شناستنفر 

های شهرستان را مورد تهدید و نابودی قرار دهاد جاده و هاباغ

 اند. مردم روستایی مجبور به ترک روستا شده و تعدادی از

 روش تحقیق. 3. 2
تارین ابعااد د و مشاارکت، از مهمدر این مقاله روابط اعتما

های نفعااان محلاای )ساارگروهاجتماااعی بااین ذیۀ ساارمای

روستایی( در مراحل مختلف قبل و بعد  ۀهای خرد توسعکمیته

یی و آ، جهت بررسی کارRFLDLمحور اجتماع ةاز اجرای پروژ

اجتمااعی  ۀاثربخشی ایان پاروژه در راساتای افازایش سارمای

روسااتای  4ت اجتماااعی، در گروهاای و کاااهش مطرودیاابرون

آباااد آباد علاای چااارک، زیااارت شاااه، ده رضااا و علیرسااتم

انتخااب روساتاهای هشتصدمتری تحلیل و ارزیابی شده است. 

روساتای تحات پوشاش  38هدف به رو  تصادفی از مجموع 

تحقیق براسا  رو  پیمایشای در این پروژه انجام شده است. 

هاای هادف، احبه با گروهمستقیم و مص ةو با استفاده از مشاهد

های خرد توسعه )باه های کمیتههای شبکه شامل سرگروهگره

گیرندگان اصلی در هر زیرگاروه( در هار منطقاه عنوان تصمیم

مشخص شادند. ایان افاراد براساا  انتخاباات محلای توساط 

نفار در چهاار منطقاه  33اند و شاامل روستاییان انتخاب شده

گروهای و نیاز سانجش ونجهات بررسای رواباط بر .باشندمی

ماورد  ۀگروهی در منارق چهارگاناجتماعی برون ۀمیزان سرمای

در یاک  هانظر، میزان روابط اعتماد و مشاارکت باین سارگروه

ای ماورد رو  تحلیال شابکهشبکه مورد تحلیل قرار گرفتند. 

است که کل اعضای  6کامل ۀاستفاده در این تحقیق رو  شبک

هااای داده ،دهااد. در نهایااتمی شاابکه را مااورد بررساای قاارار

ماورد  507/6 ۀنساخ UCINETافازار آوری شده در نرمجمع

 تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

 روش تحلیل شبکه. 4 .2
. اسات هااآن باین روابط و نفعانذی شامل اجتماعی کۀشب

 رواباط ساختاری الگوی اجتماعی با تحلیل ۀرو  تحلیل شبک

 ةمشااهد قابال غیارۀ بکگران، قاادر اسات شاکنش مابینفی

و باه عناوان  سااخته مشاهده قابل را نفعانمیان ذی ارتبارات

کاردن اجتمااعی باا فراهم ۀیک ابزار کارآمد در سنجش سرمای

 در ها راگذاران، آنمدیران و سیاست برای ارزشمند هایورودی

ماااادیریت  دنکاااارعملیاتی روی پیشهااااای چالشت شناخ

ها ین چالشا دنکرفبررر هتج اریگذسیاست محور واجتماع

وسمن ؛ 7 ، ص.2013، 6، مک دانیل و شولز)ویگنوال کندیاری 

باه منظاور  شابکه تحلیلرو   در (38، ص. 1994، 7و فاست

 ۀنساخ  UCINETافازارمحاسابات ریاضای از نرم ۀانجام کلیا

هااای اسااتفاده شااده و بااا اسااتفاده از ماااتری  داده  6.515

د نظر محاسبه و مورد ارزیابی های مورآوری شده، شاخصجمع

 ۀسند برنام هاشاخصمالک تعیین معیارها و قرار گرفته است. 

سیاسااتی در -های اجتماااعیعماال پااایش و ارزیااابی شاابکه

مندسازی جوامع محلی و مدیریت جاامع سارزمین اسات توان

هایی کاه مطاابق (. از جمله شاخص13 ، ص.ب1394، )قربانی

گیری قارار گرفتاه ماورد انادازهاین تحقیق  ةشداهداف تعریف

 د:کرمی توان به موارد زیر اشاره  ،است

 این شاخص به صاورت نسابت تعاداد کال: 8تراکم شبکه

پیوندهای موجود بار تعاداد کال پیونادهای ممکان در شابکه 

میزان این شاخص (. 207، ص. 2014، 9)کوتزو دشوتعریف می

تاراکم  .درصد متغیر اسات 100بین صفر تا یک و نیز صفر تا 

گذاری اشاتراکباال منجر باه افازایش اعتمااد و تساهیل در به

کاری باین افزایش مشارکت و هم ،چنینارالعات و منابع و هم

 شافزای اجتماعی ۀمیزان سرمای ،بنابراین .نفعان خواهد شدذی

)هااانمن و یابااد سااهیل میتهااای مشااارکتی یافتااه و فعالیت

 (. 50، ص. 3931ابراهیمی،  ؛34، ص. 2005، 10ریدل

های پیوندها: میزان دوسویگی یکی از شااخص 11دوسویگی

و  اساتماورد نظار  ۀمهم در تعیین میازان پایاداری در شابک

دن میازان اعتمااد و کرخصتوان از این شاخص بارای مشامی

، ص. 2008، 12)الهی و اندرسون دکرمشارکت متقابل استفاده 

103.)  

هااای باااه گرو)نسااابت پیونااادهای برون E-I شااااخص

گروهای اجتماعی ارتباری یا برون ۀگروهی(: میزان سرمایدرون

 ۀتوان براسا  ایان شااخص سانجید. منظاور از سارمایرا می

های مختلاف میزان پیوند بین سارگروه ،گروهیاجتماعی برون

 اسااتمااورد نظاار  ۀهای مختلااف در چهااار منطقاادر کمیتااه

: ایان 31ژئودزیاک ۀ(. میاانگین فاصال87 ص. ،1393)ساالری، 

ترین فاصاله باین یاک جفات شاخص به عنوان میانگین کوتاه

شود. جهت سنجش سرعت گرد  و تبادل گر تعریف میکنش
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)اعتماد و مشارکت( و پخش منابع و ارالعات در شبکه از ایان 

 ةدهندد. میزان باالی این شاخص نشانشوشاخص استفاده می

ن و اتحااد نفعاسرعت باالی گرد  اعتماد و مشارکت بین ذی

تااری جهاات زمااان کم ،. بنااابرایناسااتو یگااانگی بااین افااراد 

ساختن افراد برای مدیریت یک منبع مشخص صارف هماهن 

 (. 34، ص. 2005)هانمن و ریدل، شود می

 مبانی نظریها و مفاهیم، دیدگاه .3
 محوررویکرد اجتماع. 1 .3

عناوان  باه جوامع محلی، محورمدیریت اجتماعدر رویکرد 

در نظار گرفتاه  ،امعی که تواناایی عمال و مشاارکت دارنادجو

کاه یاا این ها کماک کارد ونشوند نه جوامعی که باید به آمی

کاااری ناااتوان هسااتند. از ایاان رو، ایاان رویکاارد از هم هاااآن

 استقبال تیو مشارکت محلی در فرآیند مدیری اجتماعی محلی

 مشارکت اخیر هایسال در(. 11، ص. 2000، 14)باکل کندمی

 اجارای و گیاریتصامیم در اندرکاراندسات یاا نفعاانذی

 مادیریت قالاب در ربیعای هاایعرصاه بارای تصامیمات

گرفته اسات و باه عناوان روشای  قرار بحث مورد محوراجتماع

 اجتماعی مورد حمایت گسترده واقع شاده ۀبرای ارتقای سرمای

، کانااا  و ؛ دیاااوی 137، ص. 2013، 15)لینااارت اسااات

جا که ررد اجتماعی به و از آن.(1759، ص. 2001 ،16وینسنت

تاوان می ،در نتیجاه .باشاداجتمااعی می ۀفقدان سارمای ۀمنزل

 اجتمااعی ۀمحور با افزایش سرماید رویکردهای اجتماعکربیان 

جهاات کاااهش مناسااب کاااری راه ،مااابین افااراددر روابااط فی

 شوند.مطرودیت اجتماعی محسوب می

 اجتماعی ةسرمای. 2 .3
 آن باارای و اساات ماادیریتی ایاجتماااعی، پدیااده ۀساارمای

 رفتارهای و اعتماد شامل که شده تعریف گوناگونی هایویژگی

 و متقابال شاناخت متقابل، تعهد کاری،هم مشترک، ارتبارات،

 سارمایۀ(. 30، ص. 2003، 17)ویالناووا و جوسااهاسات شبکه

 اسات و نهفتاه گارانکنش میاان رواباط سااختار در اجتماعی

، ص. 1389بخش، )تاا کند می تسهیل را اجتماعی هایکنش

اجتمااعی  ۀتقویت سرمای .(1368، ص. 2010، 18؛ سوزوکی12

شاود و از ایان می دیگریکبا منجر به مشارکت و ارتباط افراد 

اجتماعی  ۀسرمای .دارد رریق نقش مهمی در کاهش مطرودیت

فااراد گروهاای ساابب تقویاات منااابع و ارالعااات در بااین ابرون

اجتماااعی  ۀساارمای ،راارد اجتماااعی ۀبراسااا  نظریاا شااودمی

هش رارد اجتمااعی در جواماع ثر بر کااؤگروهی عاملی مبرون

، ص. 2010، 19)عباادالحکیم و عباادالرازک و اسااماعیل اساات

 مفهاوم و کاانون اعتماد بسترسااز تعاامالت اجتمااعی (.565

، است )محسانی تبریازی، معیادفر و گالبای اجتماعی ۀسرمای

بیان شده است که اعتماد یکای از  ،چنینهم(. 42 ، ص.9013

نفعااان در عناصاار اصاالی و ضااروری در تسااهیل مشااارکت ذی

، 20)اسااترن و کلماان درومحور باه شاامار مایرویکارد اجتماااع

 (. 68، ص. 2005، 21؛ کارلسون و برک 118، ص. 2014

و  خاالق داورلباناه، آگاهاناه، دخالات و حضاور مشارکت، 

 ها،گیریتصامیم در جامعاه مختلاف و اقشاار افاراد ۀمتعهدان

 و سیاسای یاقتصااد اجتمااعی، هاایفعالیت و هاریزیبرناماه

 ،باه راور کلای (.25 ، ص.1380، نجات حسینیاست ) جامعه

های اجتمااعی کمبود اعتماد و مشارکت در بین افراد در شبکه

اجتماعی در میان جواماع را باه دنباال خواهاد  ۀکاهش سرمای

د که افرادی کاه باا ساایر اعضاای شوت. این امر باعث میداش

یرند و باه پیرامون شبکه قرار گ ،کنندجامعه ارتباط برقرار نمی

سااز افتد که خود زمینهنابرابری اجتماعی اتفاق می ،این ترتیب

  .(26، ص. 2002، 22)اوراموف باشدررد اجتماعی می

 اجتماعی مطرودیت. 3 .3
دن کراز تجزیه یا بادعملاست رت عبامطرودیت اجتماعی 

شادن که به دلیال قطاع و یاا ضعیف های اصلی اجتماعینظام

پیوناادهای اجتماااعی منجاار بااه عاادم مشااارکت افااراد در 

ریات افاراد یاک ثکاه بارای اکد شاوهای اجتماعی میفعالیت

 (.528 ، ص.1390، نیمزینااا  تااا) جامعااه در دسااتر  اساات

گیری رارد ند موجب شکلتواگروهی میفقدان پیوندهای برون

ز های فقیر و محروم شود. ررد اجتماعی نیاجتماعی برای گروه

اجتماعی ضعیف معرفی شاده  ۀای یا سرمایبه عنوان فقر شبکه

شاود و اجتماعی باعث تکثر مناابع اجتمااعی می ۀسرمای است.

رود و ادغاام اجتمااعی و در ررد اجتماعی به مصاف انازوا مای

 ، ص.1389بخشد )فیروزآبادی و صاادقی، اقتصادی را قوت می

167 .) 

 ها یافته .4
مشارکت بیین  تحلیل ساختاری پیوندهای اعتماد و. 1. 4

 های چهار روستا در سطح کالنسرگروه
های ساارگروه ۀجهاات تحلیاال الگااوی ساااختاری شاابک

شااه،  روساتایی در روساتاهای زیاارت ۀهای خرد توسعکمیته

باااد هشتصاادمتری، روابااط بااین آرضااا و علی آباد، دهرسااتم

های موجود در ایان چهاار روساتا باه عناوان رهباران سرگروه
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قبل و بعاد  ۀمحلی و نمایندگان روستاهای یادشده در دو مرحل

مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در  RFLDL ةاز اجرای پروژ

های سطح کاالن سانجش و ارزیاابی شاده شاخص ،این بخش

 است. 

ة سیرمای پویایی و میزان انسجام و شاخص تراکم .1. 1. 4

های چهار روسیتا در گروهی بین سرگروهاجتماعی برون
  RFLDL ۀقبل و بعد از اجرای پروژ ةدو مرحل

باین  گروهایاجتمااعی برون ۀجهت سنجش میزان سرمای

های چهار روستا شاخص تراکم شبکه مورد تحلیل قرار سرگروه

های اعتماااد، گرفتااه اساات. نتااایج شاااخص تااراکم در پیونااد

 ( آورده شده است.2مشارکت در جدول )

میزان شاخص تاراکم در پیوناد  ،براسا  نتایج این جدول 

قبال از  ۀهای ایان چهاار روساتا در مرحلااعتماد بین سرگروه

بعاد از  ۀدرصاد )کام( باوده و در مرحلا 90/26اجرای پاروژه 

درصاد )کام(  39درصادی باه  1/12اجرای پروژه باا افازایش 

شاخص تراکم در پیوند مشارکت ة انداز ،چنینست. همرسیده ا

قبل و بعاد از اجارای پاروژه باه  ۀها در مرحلدر میان سرگروه

درصاد  3/8درصاد اسات کاه باه میازان  34و  70/25ترتیب 

شاود شااخص گونه که مشااهده میافزایش داشته است. همان

بعاد از اجارای پاروژه  ۀتراکم در پیوندهای مختلاف در مرحلا

 از اجرای آن افزایش یافته است.  به قبلنسبت 

 RFLDL ةد که اجرای پاروژکرتوان استدالل می ،واقع در

در این روساتا توانساته اسات باا اعتمادساازی و ایجااد بساتر 

های های کمیتهکاری بین سرگروهمناسب جهت مشارکت و هم

روستایی، با افزایش روابط بین افراد منجار باه افازایش  ۀتوسع

 توانادمی اجتماعی ۀسرماید. شوگروهی اجتماعی برون ۀسرمای

 و انسانی ۀسرمای انواع دیگر یابی بهدست برای را مناسبی ۀزمین

یابی به افراد به صورت برابر قدرت دستو  آورد نیز فراهم مالی

های اجتماعی و اقتصادی را خواهند داشت و مطرودیت فرصت

دنباال افازایش  هو محرومیت اجتماعی نیز تا حادی زیاادی با

 اجتماعی کاهش خواهد یافت. ۀسرمای

 

 دآبایعل و رضا ده آباد،رستم شاه، ارتیز یروستاها هایسرگروه نیب تراکم شاخصمیزان  -2جدول 
1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 پیوند مرز اکولوژیک
قبل از اجرای  ۀدرصد تراکم در مرحل

 پروژه

ی بعد از اجرا ۀدرصد تراکم در مرحل

 پروژه

 چارک، ده آباد علیشاه، رستم زیارت

 هشتصدمتری آبادرضا و علی

 39 9/26 اعتماد

 34 7/25 مشارکت

 
 پیوندها دوسویگی میزان. 2. 1. 4

شااخص دوساویگی در پیوناد  ةانداز (3) با توجه به جدول

درصد و  15/47میزان  به قبل از اجرای پروژه ۀاعتماد در مرحل

ایان  ةباشاد. انادازدرصاد می 16/53آن میازان بعد از اجارای 

قبال از اجارای پاروژه  ۀشاخص در پیوناد مشاارکت در مرحلا

درصد اسات. مطاابق  35/48درصد و بعد از اجرای آن  41/40

میاازان  ،قبال از اجاارای پاروژه ۀآمده در مرحلاادساتنتاایج به

دوسویگی در پیوند اعتماد متوسط، در پیوند مشارکت  شاخص

 . باشدکم می

 

 مورد مطالعه یروستاها هایسرگروه نیب وندهایپ یگیدوسو شاخص -3 جدول

1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 نوع پیوند مرز اکولوژیک
 بعد از اجرای پروژه ۀمرحل قبل از اجرای پروژه ۀمرحل

 )%( دوسویگی )%( دوسویگی

چارک، آباد علیشاه، رستمروستاهای زیارت

 متریهشتصد آبادرضا و علیده

 16/53 15/47 اعتماد

 35/48 41/40 مشارکت
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 ژئودزیک  ةمیانگین فاصل. 3. 1. 4
قبال از اجارای پاروژه  ۀدر مرحلا (4) با توجه باه جادول

RFLDLهای ژئودزیااک در میااان ساارگروه ۀ، میااانگین فاصاال

آبااد رضاا و علی چارک، دهآباد علیشاه، رستمروستاهای زیارت

 بعاد از ۀرحلبوده که در م 05/2ری در پیوند اعتماد متهشتصد

کاه  کاهش یافته اسات 44/0و به میزان  61/1اجرای پروژه به 

هاا دهد سرعت گارد  اعتمااد و مشاارکت باین آننشان می

 متوسط است. 

 09/2قبل از اجرای پروژه میزان  ۀپیوند مشارکت در مرحل

کااهش یافتاه  42/0و باه میازان  67/1و بعد از اجرای آن باه 

توان گفت کاه باا کااهش میاانگین است. با توجه به نتایج می

پیوند اعتماد، مشارکت بعد از اجرای  دوژئودزیک در هر  ۀفاصل

اجتماعی بین دو فرد کاهش یافته و به  ۀ، فاصلRFLDL ةپروژ

به این معنی که افراد  ؛ها رسیده استترین فاصله بین آنکوتاه

تری را سارری یگر زماان کوتااهدیاک برای برقراری ارتبااط باا

 کنند.   می
 

 یمترهشتصد آبادیعل و رضا ده چارک، یعل آبادرستم شاه، ارتیز یروستاها هایسرگروه نیب کزیژئود ةفاصل نیانگیم -4جدول 
1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 پیوند مرز اکولوژیک
 میانگین فاصله ژئودزیک

 مرحله بعد از اجرای پروژه وژهمرحله قبل از اجرای پر

چارک، آباد علیشاه، رستمروستاهای زیارت

 متریآباد هشتصدرضا و علیده

 61/1 05/2 اعتماد

 67/1 09/2 مشارکت

 

 ةشییبکسییطح کییالن در  E-Iشییاخص  ۀانییداز .4. 1. 4

 های چهار منطقهسرگروه
د در ساطح کارتاوان بیاان براسا  نتایج این شااخص می

 در قبل از اجرای پاروژه های چهار منطقه،هکه سرگروکالن شب

گروهاای و تعااداد پیوناد برون 220گروهای تعاداد پیونااد درون

 تعاداد پیوناد ، برای پیوند اعتماد و برای پیوناد مشاارکت166

. بعد از است 162ی هگروو تعداد پیوند برون 224گروهی درون

گروهای دروناجرای پروژه برای پیوند اعتماد تعداد پیونادهای 

و باارای پیونااد  302گروهاای و تعااداد پیوناادهای برون 236

و تعااداد  234 بااه گروهاایمشااارکت تعااداد پیوناادهای درون

 از ایان رو،تغییار کارده اسات.  250به گروهی پیوندهای برون

، اجتمااعی )اعتمااد( ۀدر بعد ذهنی سرماید که کرتوان اعا می

 4برابار باین  2حادود گروهای باه میازان برون میزان اعتمااد

ان از نظر مشارکت به عنو افزایش یافته است وروستای پایلوت 

اجتمااعی، میازان ایان شااخص در  ۀهای سارمایلفهؤیکی از م

 کردتوان بیان می بنابراین، .برابر افزایش یافته است 5/1حدود 

کاهش مطرودیات اجتمااعی نقاش  خود در ۀکه این امر به نوب

 کند.ایفا می را مهمی

 گیریبحث و نتیجه .5

گروهای در اجتمااعی برون ۀمیازان سارمای ،در این تحقیق

 ةاعی، قبل و بعد از اجرای پروژراستای کاهش مطرودیت اجتم

علاای  آباددر چهااار روسااتای رسااتم  RFLDLمحور اجتماااع

 آباااد هشتصاادمتری، زیااارت شاااه، ده رضااا و علیچااارک

ی اجتماااعۀ . جهاات ساانجش ساارمایگیری شااده اسااتاناادازه

های خارد توساعه های کمیتاهروابط بین سرگروه ،گروهیبرون

در منااارق چهارگانااه براسااا  دو پیونااد اعتماااد و مشااارکت 

، پیوناادها هایی چااون تااراکم، دوسااویگیشاااخصاجتماااعی و 

ژئودزیاک ماورد تحلیال قارار  ۀو میاانگین فاصال E-Iشاخص 

 گرفته است.

، میازان آمده در ایان چهاار منطقاهدستبه براسا  نتایج

کم و کمبود پیوناد مشاارکت در  تراکم در پیوند اعتماد تقریباً

وب این روستا یک چالش عمده در مادیریت مشاارکتی محسا

میازان تاراکم باین  RFLDL ةشود که پ  از اجرای پروژمی

افراد به میزان مطلوبی افازایش یافتاه اسات و افازایش میازان 

 ۀو ساارمایاعتماااد، مشااارکت  ۀبب توسااعتااراکم در افااراد ساا

اجتماعی باه دلیال  ۀسرمایشده است.  در سطح افراد اجتماعی

های جمعی، عاملی مهم در کاهش ررد بهبود و تسهیل فعالیت

، ص. 2001کااران، )دیاوی  و هم شاودیاجتماعی محسوب م

های محلاای و هااا و ساانتشاادن عرفمیاازان نهادینه(. 1754

مشااارکت اعتمااد و  داری و تعاادل شابکه براسااا  پیونادپایا

 ( و نشاان180 ص. ،1393شود )سااالری، متوسط ارزیابی می

ای کماای بااوده و شاابکه ۀدهااد افااراد دارای روابااط نهادیناایم
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باه وجاود  ،که دارای توازن و تعادل ناامطلوب اساترا متزلزل 

نیاز به تقویت روابط دوسویه و متقابل جهت  ،. بنابرایناندآورده

اجتماعی اسات کاه  ۀسرمای ی شبکه در راستای افزایشپایدار

ایان میازان باه حاد مطلاوبی   RFLDLةپ  از اجرای پاروژ

 است. یافتهافزایش 

ه ژئودزیک در دو پیوند اعتماد و مشارکت ب ۀمیانگین فاصل

گارد   پاایینگر سارعت است که بیان  09/2و  05/2ترتیب 

ای و پ  از اجر استو مشارکت افراد  و یگانگیاعتماد و اتحاد 

برای  67/1و  61/1ر یافته و به مقدا زان بهبوده این میاین پروژ

بااالی  گر سارعتده که نشااندو پیوند اعتماد و مشارکت رسی

ه با توجاه با ،. در واقعاستگرد  اعتماد و مشارکت بین افراد 

ساااختن در بحااث ماادیریت اهمیات زمااان و ساارعت هماهن 

ویژه مشااارکت جهاات مشااارکتی، تقویاات پیونااد اعتماااد و بااه

فزایش سرعت گرد  ایان پیوناد باین افاراد و باه دنباال آن ا

بارداران محلای بسایار کاهش زمان هماهنگی و اتحاد بین بهره

رار قاکید أن نیز این ادعا را مورد تامهم است. نتایج سایر محقق

 (. 184 ص. ،1393داده است )ساالری، 

 ةکه اجرای پاروژگفت توان می E-Iبراسا  نتایج شاخص 

 ۀدر چهااار منطقاا (RFLDL)زی جوامااع محلاای مندساااتوان

گروهای اجتمااعی برون ۀشهرستان ریگان سبب تقویت سرمای

خود بار کااهش مطرودیات اجتمااعی  ۀشده که این امر به نوب

شناختی باه رارد کید بر نگاه جامعهأتواند اثرگذار باشد. با تمی

ای محرومیات را باه رارد اجتمااعی و شابکه اجتماعی عمدتاً

شته که افازایش مشاارکت اجتمااعی باه عناوان یاک دنبال دا

تواند کاهش ررد را به دنبال داشته باشاد گرا میسیاست ادغام

جا که افازایش (. از آن167 ، ص.1391)فیروزآبادی و صادقی، 

گروهای کااهش رارد اجتمااعی را باه اجتمااعی برون ۀسرمای

بااا  RFLDL ةد کااه پااروژکاارتااوان اسااتدالل می ،دنباال دارد

ای و مطرودیت اجتمااعی گروهی فقر شبکهیش روابط برونافزا

و  پاورعوض ،قرباانی .را در منارق پاایلوت کااهش داده اسات

( نیز در شهرستان سارایان باه نتاایج مشاابه 1394) سانیخرا

گروهای در اجتماعی برون ۀبا توجه به اهمیت سرمایاند. رسیده

که یک ی پلی در شبکاهش مطرودیت، تقویت پیوندهاراستای 

های های ارتبااری سارگروهترین کانالمهمامر ضروری است و 

باشاند. چهاار منطقاه میهای خرد توسعه در هر یک از کمیته

تا حدود  این پروژه در روابط بین روستاهاکه  دکرتوان ادعا می

شرایط قبل و بعد از اجارای  ۀزیادی موفق بوده است که مقایس

اجتماعی منجار  ۀد. تقویت سرمایکنپروژه این ادعا را اثبات می

شود و از ایان رریاق دیگر میبه مشارکت و ارتباط افراد با یک

کاران، )عبدالحکیم و همنقش مهمی در کاهش مطرودیت دارد 

ی از هاگرواجتمااعی برون ۀافزایش سارمای(. 565، ص. 2010

ده و دسترسای کرجلوگیری  پذیری جامعهگسیختگی و آسیب

اجتمااعی  ةع را فراتر از افرادی که در محدودبه ارالعات و مناب

شاناخت ایان رواباط از  بناابراین، ممکن می سازد.قرار دارند، 

 ،پذیر است و عالوه بار ایانای امکانرریق رو  تحلیل شبکه

مندساازی نهای تواتوان اثربخشی پروژهبراسا  این رو  می

مورد  اجتماعی و ررد اجتماعی ۀجوامع محلی را از نگاه سرمای

 ارزیابی قرار داد. 
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