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 مقدمه .1
ه در مفهوم کلی خوود بوه معنوای ارتقواح سوط       توسع

مادی و معنوی جامعه انسانی و ایشاد شرایا مناسب یوک  

مقصوود  سوت   زندگی سوالم بورای تموامی افوراد جامعوه ا     

مطلو  توسعه، به ود کیفیوت زنودگی دموه افوراد اسوت       

بنابراین کوش  برای دستیابی به توسعه بایود بوه شوکلی    

در برگیرد، در صورتی کوه   باشد که منافع اکثریت مردم را

بخ  محدودی از جامعه از فرآیند توسعه کوه خوود یوک    

تووان آن را  مند شوند، نمیفرآیند تغییر مطلو  است بهره

از دیدگاه توسعه پایدار محلوی، محول    [ 34]توسعه نامید 

محیطوی، بوه   باید بتواند بوا در نرور گورفتن تووان زیسوت     

  [9]پاسو  گویود   نیازدای اقتصادی و اجتماعی ساکنان  

بعدی است که بایود   ندچ توسعه پایدار روستایی فرآیندی

از طری  رویکرد پایین به باال و استفاده پایدار و مکارکتی 

  [43] از منابع محلی تحق  یابد

در دستیابی به توانمندسازی جواموع محلوی در    عموماً

دوای  کید بر سورمایه أراستای تحق  توسعه پایدار محلی، ت

سورمایه یوک من وع    توان بیان نموود  است که میمختلفی 

 دای اجتماعی و نهایتواً کلی است که اجتماع، افراد و گروه

دوای خوود را   کنند توا دودف  کل جامعه از آن استفاده می

دای اقتصادی، امروزه در کنار سرمایه  [24]تحق  بخکند 

سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی  ،فردنگی و نمادین

دوای مهوم اجتمواعی و از     لفوه ؤکه از جملوه م مطر  است 

باشود کوه در   ابعاد مهم و اساسی توسعه پایدار محلی موی 

یوابی   کنار دو عامل سرمایه مالی و انسانی، رکن سوم دست

ددود و خمیرمایوه اصولی توسوعه      ل مییبه توسعه را تکک

جتماعی مفهومی کونن اسوت کوه در    سرمایه ا  [5] است

باشد  سرمایه عتماد و مکارکت میگیرنده ابعادی مانند ابر

اجتماعی از ویوگی خوودزایی یوا خوود مولودی برخووردار      

است، به این معنا که با استفاده مناسب از آن، زمینه برای 

دمچنین سورمایه    [42]شود تولید و تقویت آن فرادم می

اجتماعی موجب فراگیری اعتماد متقابل مردم به یکودیگر  

سرمایه اجتمواعی تنهوا منوابع     برای تقویت  [18]شود می

کوافی نیسوت و بایود بوه منوابع       یا محدود 1درون گرودی

کرد نیا توجه  2بیرون از گروه یا سرمایه اجتماعی ارت اطی

و  "درون اجتماعی"پیونددای   بر این اساس مفهوم [13]

دای اخیر اولوی را  شکل گرفت  در نوشته "اجتماعیبین "

دومووی را سوورمایه  سوورمایه اجتموواعی درون گرودووی و   

و  3اعتموواد  [41]انوود اجتموواعی بووین گرودووی نامیووده  

4مکووارکت
سووی در م حووم سوورمایه از ابعوواد مهووم و اسا 

 [ 28] اجتماعی دستند

اعتماد باعم ااسواس امنیوت و آرامو  و تمایول بوه      

 توان گفت که اعتماد نتیشوه بوردم  شود  میمکارکت می

ا و دوودووا، انشمووندووای اجتموواعی موجووود در گووروهکون  

تووان  دای اجتماعی است  از این رو اعتمواد را موی  فعالیت

یکی از عناصر ایاتی و مهم در امر مکوارکت تلقوی کورد     

اعتمادی سرمایه اجتمواعی را دچوار فرسوای     برعک  بی

دوا و نوابودی   نموده و موجب اناوا، تشایه، شکست انشمن

 شود دای بین شخصی میش که

سووتعداد مکووارکت لفووه دیگوور سوورمایه اجتموواعی، اؤم

پذیری است  مکارکت فعالیت ذدنوی، عواطفی و رفتواری    

انگیواد  اشخاص در شرایا گرودی است که آنوان را برموی  

دوای مکوتر ، یکودیگر را کموک     برای دستیابی به ددف

  مکارکت به عنوان کنند و در مسئولیت امور شریک شوند

یکی از نتایج با ادمیت سرمایه اجتماعی مورد توجوه قورار   

 رفته است گ

با توجه به ادمیت سرمایه اجتماعی بوه عنووان عامول    

توسوعه   توانمندسازی اجتماعی و اساسی در نیل به ادداف

 وورورد دارد تووا میوواان سوورمایه  [30]روسووتایی  پایوودار

اجتماعی در توسعه پایدار محلی مورد بررسی قورار گیورد    

 سرمایه اجتماعی درون و برون گرودوی  در این تحقی لذا 

شوهر سوه    در خرد توسوعه دای لی( در بین اعضای گروه)پ

، از رستان سرایان استان خراسان جنووبی قلعه از توابع شه

طری  روش تحلیل ش که اجتماعی در دو بازه زمانی ق ول  
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 روژه مدیریت روستایی اجتماع محورو بعد از اجرای یک پ

قابل ذکر است که  مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است 

المللوی   دای خرد بوه دن وال اجورای پوروژه بوین     روهاین گ

 شکل گرفته است  توانمندسازی جوامع محلی

 

 روش شناسی  .2

 مورد مطالعه منطقه. 1 .2
در  دکتووار، 5/51229سوورایان بووا وسووعت  شهرسووتان

اسوت    شمال شرقی اسوتان خراسوان جنووبی واقوع شوده     

در تقسووویماد سیاسوووی ککوووور در محووودوده  سووورایان

، سه قلعه قرار گرفته اسوت و  ، آیسکصع یدای م ددستان

باشود   کیلومتر موی  153فاصله این منطقه تا مرکا استان 

دوای زرد، خوورو، ایوو  و    پایلود سرایان از شمال به کووه 

ش  نو، از جنو  به ارا ی سه قلعوه، چواه گوای و چواه     

دای شادی مسعودی و سیاه کووه و از  گرم، از شرق به کوه

نوود جووودریای، منوووری و دو غوور  بووه ارا ووی دشووتی ب

طالعه در این منطقه مورد ماصاران محدود گردیده است  

 از توابع شهرستان سرایان است  بررسی شهر سه قلعه

 

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه .1شکل 
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توانمندسااازی معرفییی پییروژه بییین المللییی   . 2. 2

 در استان خراسان جنوبی جوامع محلی
کیود  أا ی جنگلی و تخریب یافتوه بوا ت  پروژه اایای ار

فرسای  بادی و خاکهوای شوور   اساس به ویوه بر ارا ی 

دا، مراتع و آبخیاداری مکتر  بین سازمان جنگلاقدامی 

عنوان نماینده دولوت جمهووری اسونمی ایوران،     ه ککور ب

و  خوار ( و سازمانGEFتسهیند جهانی زیست محیطی )

 کووه از ،باشوود ی( مووFAOبووار و ککوواورزی ملوول متحوود )

دای دولت جمهووری اسونمی ایوران در توسوعه و     کوش 

اجرای رویکرددای توسعه پایودار محویا زیسوت منواط      

دوای  طور   اجورای  خکک و نیمه خکک ککور از طریو  

 مدیریت پایدار یکپارچوه و مکوارکتی سورزمین و جنگول    

-1395سوال )  5پوروژه   این کند  مدد اجرایامایت می

در پوایلود   1390از مورداد مواه    کوه  ( خوادد بوود 1390

با مسواات  سرایان در اال اجرا است  اوزه آبخیا سرایان 

دکتار واقع در استان خراسان جنوبی به عنووان   163568

گردیوده و   پوروژه انتخوا   ایون  دای اجرای  پایلودیکی از 

نیمووه خکووک و منووابع آ    دارای اکوسیسووتم خکووک و

عوان اصولی ایون    انودرکاران و ذینف  دست د باشنمحدود می

دوای آبخیوا   پروژه جوامع محلی و مردم سواکن در اووزه  

ریوای اقوداماد   برنامه و باشند که در اجرامی پروژهپایلود 

یکپارچه مکارکتی مدیریت پایودار سورزمین و جنگول در    

دای آبخیا به منروور پورداختن بوه    سط  روستادا و اوزه

 زدایی و کواد  تنووع   دای تخریب سرزمین، جنگل چال 

  وجه تمایا ایون پوروژه داشوتن    کنند زیستی مکارکت می

اولویت ملی و تعریف شدن بر اساس نیازدای مردم محلوی  

است  پروژه مکانیسمی را ایشاد خوادد کرد که بور اسواس   

دوای ملوی انعکواس     آن مککند محلی در تدوین سیاست

دای ملی در سط  خوادد داشت و بالعک  ادداف سیاست

خوادد شد  به بیوانی دیگور ایون پوروژه      کار بردهه محلی ب

ددود و  دوای خوود قورار موی    مردم را محور اجرای برناموه 

خدماد ااصول از اکوسیسوتم را بوه عنووان یوک مسوئله       

کلیدی در به ود و وعیت معیکوت موردم مود نرور قورار       

یکووی از اقووداماد اساسووی در ایوون پووروژه       ددوود مووی

محلوی  سازی و نهادسازی گرودی در بین ذینفعان  ظرفیت

دوای خورد   در منطقه مورد نرر بوده که راه اندازی کمیته

توسعه از اقداماد اساسی در راستای بسیج جامعوه محلوی   

  [20]وده است ب

 روش کار . 2.3
در ایوون تحقیوو  جهووت تحلیوول و ارزیووابی سوورمایه    

و  توانمندسوازی جواموع محلوی   پروژه   ااصل از اجتماعی

ز ا هر سوه قلعوه  در شو موابین ذینفعوان    تحلیل روابوا فوی  

در دو مرالوه و  ( SNA)اجتمواعی    رویکرد تحلیول شو که  

شامل ق ول از اجورای پوروژه و بعود از اجورای      )بازه زمانی 

 است  شده  استفاده 1394در سال  (پروژه

 روش تحلیل شبکه. 2.3.1
ترین اباار بورای مطالعوه و تحلیول و     امروزه یکی از مهم

صووادی در بووین سووازی سوواختاردای اجتموواعی و اقت  موودل

ذینفعان محلی منابع ط یعی، روش تحلیل ش که اجتمواعی  

  است که در داخل ککور نیا تحقیقاد در این زمینوه انشوام  

ی ابوااری کموی و ریا وی    ا شو که شده است  روش تحلیل 

در بوین   اقتصوادی  -ان ساختاردای اجتماعیتو است که می

ذینفعوان محلوی را طرااوی و تحلیول نموود  روش تحلیوول      

دای کموی قوادر اسوت     ی بر اساس معیاردا و شاخصا کهش 

موابین افوراد را در    روابا اجتماعی و ت ادالد اقتصوادی فوی  

 ی دیداری نماید ا ش کهقالب یک ساختار 

در ایوون پوووود  ابتوودا بوور اسوواس روش پیمایکووی و  

دا یا افراد در دور  بررسی اسناد موجود )گاارش پروژه( گره

ر سه قلعه مکخص گردید و گروه و کمیته خرد توسعه شه

کیود بور میواان    أبوا ت  اینامه تحلیول شو که  سپ  پرس 

زمانی ق ول و بعود از اجورای    اعتماد و مکارکت در دو بازه 

از طری  مکادده مستقیم و مصاا ه با دور یوک از    پروژه،

در این  پرس  شونده دای ددفگروهافراد تکمیل گردید  

دوای تحقیو    فتوه دو دسته اند  به ع ارد دیگور یا تحقی  

دوا  باشد که در یکی از شو که شامل دو ش که جداگانه می
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گوروه خورد توسوعه در     19 نفور در  142شامل کلیه افراد 

شهر سه قلعه جهت بررسی میاان سرمایه اجتماعی درون 

گرودی مورد بررسی قرار گرفتوه اسوت و در شو که دیگور     

ه دای در زیرگورو روابا اعتماد و مکارکت در بین سرگروه

جهت تحلیل میاان سرمایه اجتماعی برون گرودی شوامل  

یکوی از ادوداف    نفر مورد بررسی قورار گرفتوه اسوت      19

  محلوی توانمندسوازی جواموع  اجرایی پوروژه بوین المللوی    

دا سرگروهدرون گرودی و بین تقویت ارت اطاد و تعامند 

بوده تا بتووان از   رد ران محلی در شهر سه قلعهبه عنوان 

در دو بعود درون و بورون    قویت سرمایه اجتمواعی طری  ت

توانمندسوازی اجتمواعی   گرودی، توسعه پایودار محلوی و   

لذا در این مقالوه سوعی شوده اسوت رابطوه       تقویت گردد 

 ترین ابعاد سورمایه اجتمواعی  از مهم که اعتماد و مکارکت

 موورد بررسوی قورار گیورد      در دو سط  مختلف باشند،می

اساس انتخاباد محلوی بووده کوه در    دا بر انتخا  سرگروه

توانمندسوازی  دن ال نهادسوازی در پوروژه   ه ب 1391سال 

ارزیابی در دو مراله  این ته است صورد گرف محلیجوامع

  محلوی توانمندسازی جوامعمختلف بوده تا اثربخکی پروژه 

در   اجتماعی در شهر سه قلعه تحلیل گردد سرمایه از نگاه

گیوری  کید بر نمونوه أکامل که تاین تحقی  از روش ش که 

کل از اعضای یوک شو که دارد، اسوتفاده شوده اسوت  در      

 UCINETدای جمع آوری شده در نورم افواار   نهایت داده

موورد  )نرم افاار تحلیول شو که اجتمواعی(      507/6نسخه 

 تحلیل قرار گرفت 

ای در ایون  دوای تحلیول شو که   من  تعیین شواخص 

 ارزیوووابی  و پوووای  سوووند برناموووه عمووول   تحقیووو ،

بووده    ، (16) دای اجتمواع محوور   سیاستی پروژه-اجتماعی

کید بر توانمندسازی جوامع محلوی و توسوعه پایودار    أکه ت

دوای  شواخص  یک از در ادامه به معرفی درروستایی دارد  

 پرداخته شده است انتخابی 

این شاخص به صوورد نسو ت تعوداد     :ش که 1تراکم -

ونوددای ممکون تعریوف    دمه پیونددای موجود به دمه پی

میاان این شاخص بین صفر تا یک و نیا صفر توا   شود می

اخص معورف میواان   این ش  [19] درصد متغیر است 100

تووراکم بوواال در شوو که  .(14  2) دم سووتگی شوو که اسووت

ددود بنوابراین    میاان باالی انسشام در ش که را نکوان موی  

دووای  میوواان سوورمایه اجتموواعی افوواای  یافتووه و فعالیووت

 1  [25] یابد مکارکتی تسهیل می

2دوسویگی -
به منرور تعیین میاان  :پیونددا در ش که 

پایداری ش که روابوا و میواان متقابول بوودن پیونوددای      

شود  در چوه   اعتماد و مکارکت از این شاخص استفاده می

ددنوده بواال بوودن     میاان این شاخص بیکتر باشود نکوان  

راد اا ور در شو که   ل سوازنده بوین افو   میاان روابا متقاب

در   [22]نمایود پایداری ش که روابا را تضومین موی   بوده 

گیوری  این تحقی  این شاخص در سط  کل ش که انودازه 

 شده است 

ایوون شوواخص  :پیونووددا در شوو که 3یووافتگیانتقووال -

از به اشترا  گذاری پیونددا بوین سوه فورد کوه یکوی از      

باشود،  موی رد دیگور  آنها به عنوان پل ارت اطی بوین دو فو  

درچووه تعووداد افووراد انتقووال     [23]شووود  ااصوول مووی 

ددنده پیونددا بیکتر باشود، میواان ایون شواخص بواالتر      

اسووت و در نتیشووه پایووداری و دوام روابووا را در بووین     

 کنکگران به دن ال دارد 

ددنوده  این شاخص نکان :4میانگین فاصله ژئودزیک -

بر اسواس  ترین مسیر در بین دو جفت کنکگر میاان کوتاه

باشد در چوه میواان ایون    پیونددای اعتماد و مکارکت می

شاخص بواالتر باشود سورعت گوردش و پخو  اعتمواد و       

 5پیونددای مکارکتی در بین افراد و میاان اتحاد و یگانگی

تووان   از طری  این تحلیل میدر جامعه بیکتر خوادد بود  

طول مسیر پیونددای مورد بررسی بوین دو کنکوگر را در   

شناسوایی و دمچنوین سورعت    تورین زموان ممکون     اهکوت

متوسا گردش پیونددای مورد بررسوی را موورد سونش     

 [ 40]قرار داد 
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 نتایج .3
 های خرد توسعهها یا کمیتهشبکه زیرگروه . 3.1

سیرمایه اجتمیاعی    شاخص تراکم و میزان .1. 1. 3

 شهر سه قلعههای  درون گروهی در بین زیرگروه
اند که  شده ه قلعه به نوزده گروه تقسیمافراد در شهر س

اتحاد، اثنی عکر، اف  برتر، افو  روشون،   " دایشامل گروه
امید، امین، ایثوار، بهکوت، تودبیر، تونش، ثوامن، جهوان،       

دامداران، ریحان، شمیم، فاطمه الادرا، کارآفرین، گلسوتان  
 شاخص توراکم در بوین   باشد  می "و گروه یکی برای دمه

موجود در شهر سه قلعوه در دو مرالوه    دای مختلف گروه
بررسوی   ق ل از اجورای پوروژه و بعود از اجورای آن موورد     

توان بیوان  ( می1با توجه به نتایج جدول )قرارگرفته است  

محلوی  توانمندسوازی جواموع   بعد از اجرای پروژهنمود که 
دوای مختلوف بوه یکودیگر     اعتماد افوراد موجوود در گوروه   

و دمکاری بواالتر و بهتوری    افراد مکارکت یافته و  افاای 
نتیشوه افواای  توراکم پیونوددای      اند  دربا یکدیگر داشته

سورمایه   دا منشر به افواای  اعتماد و مکارکت در بین آن

اجرای پروژه تأثیر مث تی را بور رونود    اجتماعی شده است 
افاای  اعتماد و دمکواری افوراد بوا یکودیگر داشوته و در      

د مؤثر بووده اسوت کوه ایون     افرا سرمایه اجتماعی افاای 
 دای  وروری و مهوم توسوعه پایودار     نتیشه یکی از اولویت

 باشد می محلی
در  طورکلی در شهر سه قلعه میانگین شاخص توراکم   به

برای پیوند اعتماد در مرالوه ق ول از    دای مختلفبین گروه
درصد و در مراله بعد از اجورای   63اجرای پروژه به میاان 

گیری شده است  این نتیشه  درصد اندازه 70پروژه به میاان 
ددد که تراکم پیونددای اعتماد در بین افوراد بعود   نکان می

نیوا   ته و سرمایه اجتماعی شو که یاف از اجرای پروژه افاای 

یافته اسوت  دمچنوین میوانگین     بعد از اجرای پروژه افاای 
شاخص تراکم برای پیوند مکارکت در مراله ق ل از اجرای 

 60درصد و بعد از اجرای پوروژه انودازه    52ه میاان پروژه ب
کنود کوه   درصد برآورد شده است  این نتیشه نیا بیوان موی  

دای مکارکتی و دمکاری را در اجرای پروژه توانسته فعالیت

بیکوتری   بین افراد افاای  ددد و افراد مکارکت و دمکاری
 توان بیوان نموود کوه   طورکلی می بهبا یکدیگر داشته باشند  

فوراد  منشر به افاای  اعتماد و مکوارکت ا پروژه این اجرای 
 در شهر سه قلعه گردیده است 

یافتگی پیوندها  میزان دوسویگی و انتقال  .2 .1 .3

 های خرد توسعه شهر سه قلعهدر بین زیرگروه
یووافتگی  قووال، میوواان دوسووویگی و انت1نتووایج جوودول 
سوه قلعوه در   دای مختلف در شهر گروهپیونددا را در بین 

-مراله ق ل از اجرای پروژه و بعد از اجرای آن نکان موی 

 ذکر است که شاخص دوسویگی پیونددا میواان  ددد  قابل
ددود   اعتماد متقابل و دمیاری در بین افراد را نکوان موی  

پای نودی بوه دنشاردوا و     این شاخص بوا میواان   دمچنین
دوای محلوی در بوین ذینفعوان و درنتیشوه پایوداری        عرف
که بر اساس آن در چه اعتمواد   ارت اط نادیکی دارد کهش 

دا به و مکارکت متقابل بین افراد بیکتر باشد، پای ندی آن
 باشد  میدای محلی نیا  دنشاردا و عرف

طووورکلی در شووهر سووه قلعووه میووانگین شوواخص    بووه
برای پیونود اعتمواد و   دای مختلف در بین گروهدوسویگی 

درصد و در مراله بعود   57 در مراله ق ل از اجرای پروژه
گیوری شوده اسوت      درصود انودازه   67از اجرا ایون میواان   

دمچنین اندازه این شواخص بورای پیونود مکوارکت و در     

درصد و برای مراله بعد از  53مراله ق ل از اجرای پروژه 
انودازه   بور اسواس نتوابج   درصد بوده اسوت    66اجرای آن 

کارکت بعود  شاخص دوسویگی در در دو پیوند اعتماد و م
از اجرای پروژه در شهر سه قلعه نس ت به مرالوه ق ول از   

کند بعد از اجرای یافته است که بیان می اجرای آن افاای 

یافتوه   اعتماد و مکارکت متقابل بوین افوراد افواای    پروژه 
است که این امر س ب افاای  انودازه شواخص دوسوویگی    

افراد شده است   در در دو پیوند اعتماد و مکارکت در بین
تووان بیوان نموود کوه بعود از اجورای پوروژه،        درنتیشه می

گرفتوه   تر در بوین افوراد شوکل    ای پایدارتر و منسشم ش که

واقع اجرای پروژه توانسته اعتمواد و مکوارکت را    در، است
و پایوداری شو که را افواای      نمایود در بین افراد نهادینه 
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ه در شهر سوه  ددد که درنتیشه آن سرمایه اجتماعی ش ک
 یافته است  قلعه بعد از اجرای پروژه افاای 

یوافتگی   الگیوری شواخص انتقو    دمچنین نتایج انودازه 

دای موجوود شوهر سوه قلعوه در     گروهپیونددا نیا در بین 
   شده است  نکان داده 1جدول 

 هر سه قلعههای شپیوندها در سطح زیرگروه و تراکم یافتگی اندازه شاخص دوسویگی و انتقال .1 جدول

 نوع پیوند گروه مرز اکولوژیک
تعداد 

 افراد

 مراله بعد از اجرای پروژه مراله ق ل از اجرای پروژه

 دوسویگی

)%( 

یافتگی  انتقال

)%( 

 تراکم

) / ( 

 دوسویگی

)%( 

 یافتگی  انتقال

)%( 

 تراکم

) / ( 

 ه قلعهشهر س

 اتحاد
 100 92 90 80 65 66 8 اعتماد

 80 68 69 76 56 57 8 مکارکت

 اثنی عکر
 83 60 78 80 55 71 6 اعتماد

 76 50 64 66 42 42 6 مکارکت

 اف  برتر
 45 31 52 42 30 47 15 اعتماد

 33 24 42 27 22 32 15 مکارکت

 اف  روشن
 48 30 32 35 19 14 14 اعتماد

 41 25 33 26 15 17 14 مکارکت

 امید
 84 51 100 83 50 92 4 اعتماد

 91 75 83 83 63 66 4 مکارکت

 امین
 85 68 78 83 65 75 7 اعتماد

 47 51 81 45 41 72 7 مکارکت

 ایثار
 75 54 50 73 51 46 8 اعتماد

 35 25 33 32 20 20 8 مکارکت

 بهکت
 73 53 57 63 47 50 8 اعتماد

 50 39 48 48 37 42 8 مکارکت

 تدبیر
 58 100 100 50 68 75 4 اعتماد

 58 89 82 50 74 75 4 مکارکت

 تنش
 32 23 35 19 14 32 20 اعتماد

 26 21 30 17 12 18 20 مکارکت

 ثامن
 69 51 35 66 50 33 3 اعتماد

 50 30 52 50 22 50 3 مکارکت

 جهان
 78 57 83 67 48 58 8 اعتماد

 85 72 71 66 46 42 8 مکارکت

 دامداران
 88 68 85 81 58 78 7 اعتماد

 76 58 68 66 46 55 7 مکارکت

 ریحان
 58 38 50 47 34 46 12 اعتماد

 47 28 55 36 21 45 12 مکارکت

 شمیم
 34 26 50 32 24 43 18 اعتماد

 37 25 52 30 21 49 18 مکارکت

 فاطمه الادرا
 75 60 68 74 59 64 15 اعتماد

 75 53 58 63 52 52 15 مکارکت

 کارآفرین
 44 33 48 34 29 45 18 اعتماد

 40 29 28 35 28 27 18 مکارکت

 گلستان
 100 100 100 100 100 100 2 اعتماد

 100 100 100 100 100 100 2 مکارکت

یکی برای 

 دمه

 100 100 100 91 90 92 4 اعتماد

 83 64 80 75 43 66 4 مکارکت
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 و هگانو سوه  روابوا  شواخص  نیو االزم به ذکر است که 

ایون شواخص در واقوع      ددود یم نکان را ش که در یمثلث

ددد و دور چوه   میاان تعادل و توازن را در ش که نکان می

ای بیکوتر باشود آن شو که    اندازه این شواخص در شو که  

توور اسووت و شووکنندگی آن در مقابوول تغییووراد و  متعووادل

دای ااتمالی به وجود آمده کمتر و میواان سورمایه   بحران

در  "تونش "تر خوادد بود  درنتیشوه گوروه   اجتماعی بیک

مراله بعد از اجرای پروژه از کمتورین تعوادل و تووازن در    

باشد و برای افاای  تعادل و تووازن در  ش که برخوردار می

این ش که الزم است که پیونددای اعتمواد و مکوارکت در   

انودازه  بر اسواس نتوایج،    بین افراد این گروه تقویت گردد 

در دو پیوند اعتماد و مکارکت در مرالوه  این شاخص در 

بعوود از اجوورای پووروژه نسوو ت بووه مرالووه ق وول از اجوورا   

ددد که بعد از اجورای  یافته است  این امر نکان می افاای 

دوا  تور در بوین گوروه    تور و متووازن   ای متعادل پروژه ش که

گرفته است و اجرای پروژه تأثیر مث ت و خوبی را بور   شکل

افوواای  پایووداری روابووا در شوو که روی تعووادل شوو که و 

یوافتگی   طورکلی میانگین شاخص انتقوال  به گذاشته است 

بورای پیونود    ،در شهر سه قلعوه دای مختلف گروهدر بین 

درصد در مراله ق ل از اجورای پوروژه و    50اعتماد میاان 

باشد  در پیونود  درصد در مراله بعد از اجرا می 58میاان 

درصود در   40ص میواان  مکارکت نیوا انودازه ایون شواخ    

درصود در مرالوه    48مراله ق ل از اجرای پروژه و مقدار 

کند که بعود از  باشد  این نتایج نیا بیان میبعد از اجرا می

تووازن  تعوادل،     محلوی جوامع وانمندسازیتاجرای پروژه 

شوو که و سوورمایه اجتموواعی شوو که در شووهر سووه قلعووه   

 یافته است  افاای 

نیید میییانگین فاهییله ژیودزیییی در پیو   . 3. 1. 3

 های شهر سه قلعهبین زیرگروهاعتماد و مشارکت در 
عنووان    طور که ق نً ذکور شود ایون شواخص بوه      دمان

ترین فاصله بین یک جفت کنکوگر تعریوف    میانگین کوتاه

سرعت گردش و ت وادل اعتمواد و   شود  جهت سنش   می

گوردد    در شو که از ایون شواخص اسوتفاده موی     مکارکت 

میاان وادد، یگوانگی   ددنده دمچنین این شاخص نکان

باشد  درچه میاان میانگین  و یکپارچگی میان افراد نیا می

ترین مسیردا کاد  یابد، سورعت گوردش اعتمواد و     کوتاه

مکارکت در بین ذینفعان بیکوتر شوده، اتحواد و یگوانگی     

یابد، زمان کمتوری جهوت دمادنو      بین افراد افاای  می

رف ساختن افراد برای مودیریت یوک من وع مکوخص صو     

شود و افراد با سرعت بیکوتری بوه یکودیگر دسترسوی      می

نهایوت در اعتمادسوازی و    خوادند داشت که ایون امور در  

بوه دموین    ای دارد  افراد ادمیت ویووه  دای جمعی فعالیت

جهووت ایوون شوواخص در مرااوول ق وول از اجوورای پووروژه   

و بعود از اجورای پوروژه بورای      محلوی وانمندسازی جوامعت

دوای مختلوف   هگورو نددای اعتماد و مکارکت در بوین  پیو

گرفته است و نتایج آن در  بررسی قرار شهر سه قلعه مورد

 آورده شده است  (2)  جدول

در مراله ق ل از اجرای پروژه کمترین فاصله بوین دو  

دووای گووروهر پیونوود اعتموواد و مکووارکت بوورای کنکووگر د

با انودازه میوانگین فاصوله     "یکی برای دمه"و  "گلستان"

شوه در مرالوه ق ول از اجورای     باشد  درنتیمی 1ژئودزیک 

پروژه این دو زیرگروه از اتحاد و یگانگی باالتری نس ت بوه  

دوا بوا   گوروه برخوردار بوده و افراد در این دا سایر زیرگروه

سرعت بیکتری به یکدیگر دسترسی داشوتند  در مرالوه   

تورین فاصوله بوین دو کنکوگر     بعد از اجرای پروژه نیا کم

یر، ثامن، گلستان و یکوی بورای   اتحاد، تدب"دای گروهبرای 

در پیونود   1بور اسواس میوانگین فاصوله ژئودزیوک       "دمه

تودبیر و  "دوای  گوروه تماد و برای پیونود مکوارکت نیوا    اع

از کمتورین   1بر اساس میانگین فاصله ژئودزیک  "گلستان

باشوند  درنتیشوه در   فاصله بین دو کنکگر برخووردار موی  

روه از اتحاد و یگانگی گه بعد از اجرای پروژه، این دو مرال

برخوردار بوده و افراد در دا باالتری نس ت به سایر زیرگروه

دا با سرعت بیکتری به یکدیگر دسترسی داشوته  گروهاین 

هوت دمادنو  سواختن افوراد در ایون      و زمان کمتوری ج 

دا برای مدیریت یک من وع مکوخص صورف شوده و     گروه
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 تر اتفاق خوادد افتاد  گروه سریعیون دو  دوای جمعوی در ا   و فعالیوت  درنهایت اعتمادسوازی 
 های شهر سه قلعه زیرگروه در مشارکت و اعتماد وندیپ در کیژئودز فاصله نیانگیم شاخص .2ل جدو

 نوع پیوند گروه مرز اکولوژیک
 

 تعداد افراد

 مراله بعد از اجرای پروژه مراله ق ل از اجرای پروژه

 له ژئودزیکمیانگین فاص میانگین فاصله ژئودزیک

 شهر سه قلعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتحاد
23/1 8 اعتماد  1 

16/1 8 مکارکت  10/1  

 اثنی عکر
20/1 6 اعتماد  16/1  

40/1 6 مکارکت  23/1  

 اف  برتر
71/1 15 اعتماد  66/1  

75/1 15 مکارکت  71/1  

 اف  روشن
80/1 14 اعتماد  55/1  

04/2 14 مکارکت  72/1  

 امید
16/1 4 اعتماد  14/1  

16/1 4 مکارکت  08/1  

 امین
16/1 7 اعتماد  14/1  

43/1 7 مکارکت  36/1  

 ایثار
28/1 8 اعتماد  26/1  

81/1 8 مکارکت  76/1  

 بهکت
42/1 8 اعتماد  26/1  

82/1 8 مکارکت  64/1  

 تدبیر
22/1 4 اعتماد  1 

22/1 4 مکارکت  1 

 تنش
44/2 20 اعتماد  03/2  

55/2 20 کتمکار  79/1  

 ثامن
2/1 3 اعتماد  1 

28/1 3 مکارکت  25/1  

 جهان
22/1 8 اعتماد  21/1  

24/1 8 مکارکت  14/1  

 دامداران
19/1 7 اعتماد  11/1  

47/1 7 مکارکت  26/1  

 ریحان
52/1 12 اعتماد  43/1  

71/1 12 مکارکت  59/1  

 شمیم
69/1 18 اعتماد  65/1  

72/1 18 مکارکت  72/1  

 فاطمه الادرا
25/1 15 اعتماد  24/1  

37/1 15 مکارکت  34/1  

 کارآفرین
69/1 18 اعتماد  54/1  

90/1 18 مکارکت  73/1  

 گلستان
 1 1 2 اعتماد

 1 1 2 مکارکت

 یکی برای دمه
 1 1 4 اعتماد

25/1 4 مکارکت  16/1  
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(، بیکترین فاصله 2دمچنین با توجه به نتایج جدول )

بین دو کنکگر در مراله ق ل از اجرای طر  بورای گوروه   

در  44/2بور اسواس میوانگین فاصوله ژئودزیوک       "تنش"

باشود   در پیوند مکوارکت موی   55/2پیوند اعتماد و اندازه 

درنتیشه سرعت گردش اعتماد و مکوارکت در بوین افوراد    

دا له ق ل از اجرای طر  از سایر زیرگروهاین گروه در مرا

کمتر بوده است  دمچنین در مراله بعد از اجورای پوروژه   

بوا   "تنش"نیا بیکترین فاصله بین دو کنکگر برای گروه 

در پیونود اعتمواد و    03/2اندازه میانگین فاصله ژئودزیوک  

باشوود  درنتیشووه در در پیونوود مکووارکت مووی 79/1انوودازه 

ای طور  نیوا کمتورین سورعت گوردش      مراله بعد از اجر

باشد  اعتماد و مکارکت برای افراد موجود در این گروه می

درنتیشه اتحاد و یگانگی بین ایون افوراد نسو ت بوه سوایر      

دا کمتر بوده و باید زمان بیکتری را جهت دمادنو   گروه

سوواختن افووراد در ایوون گووروه بوورای موودیریت یووک من ووع 

این شاخص کمترین  دایی کهمکخص صرف کرد  در گروه

تووان اسوتدالل نموود کوه بسویج منوابع       میاان را دارد می

اجتماعی با سرعت باالتری قابول دسوتیابی خوادود بوود و     

تحق  سرمایه اجتمواعی نیوا بوه نوبوه خوود و توانمنودی       

 اجتماعی و توسعه پایدار محلی افاای  خوادد یافت 

ها یا رهبیران محلیی در شیهر    شبکه سرگروه. 3.2

 لعهسه ق

سیرمایه اجتمیاعی   شاخص تراکم و میزان  .1. 2 .3

 های شهر سه قلعهبرون گروهی در بین سرگروه
گرودوی در شوهر سوه قلعوه،     جهت بررسی روابا برون

در دو مراله ق ول و بعود از اجورای    دا  بین سرگروهروابا 

،  3بر اساس نتایج جودول  بررسی قرار گرفت   پروژه مورد

دوا در   وند اعتماد بوین سورگروه  اندازه شاخص تراکم در پی

درصود و بعود از    54مراله ق ل از اجرای طر  به میواان  

باشود  دمچنوین انودازه    درصد می 68اجرای آن به میاان 

دا در مراله  شاخص تراکم در پیوند مکارکت بین سرگروه

 64درصود و بعود از اجورای آن     41ق ل از اجورای طور    

ددود اجورای   ان میطور که نتایج نک باشد  دماندرصد می

توانسته تأثیر مث تی را بر  محلیوانمندسازی جوامعتپروژه 

رونوود افوواای  شوواخص تووراکم در پیونووددای اعتموواد و   

دوا و دمچنوین افواای      مکارکت در ش که بوین سورگروه  

سرمایه اجتمواعی بورون گرودوی یوا ارت واطی ایون افوراد        

 بگذارد 

 شهر سه قلعه های خرد توسعهکمیتههای سرگروه شبکه شاخص تراکم در .3جدول 

 پیوند مرز اکولوژیک
درصد تراکم در مراله ق ل از 

 اجرای پروژه

درصد تراکم در مراله بعد از 

 اجرای پروژه

 شهر سه قلعه
 68 54 اعتماد

 64 41 مکارکت

 

فتگی پیونیدها  یا میزان دوسویگی و انتقال. 2. 2 .3

 های خرد توسعهکمیتههای  سرگروه در شبکه
انودازه شواخص دوسوویگی     4شماره با توجه به جدول 

 51در پیوند اعتماد در مراله ق ل از اجرای طور  میواان   

باشد  اندازه درصد می 60درصد و بعد از اجرای آن میاان 

این شاخص در پیوند مکارکت در مرالوه ق ول از اجورای    

 52درصوود و بعوود از اجوورای آن میوواان  24طوور  میوواان 

ددود انودازه   نکان موی طور که نتایج  باشد  دماندرصد می

بعود از   مکارکت شاخص دوسویگی در پیونددای اعتماد و

دوای سوه قلعوه نسو ت بوه       اجرای پروژه در بین سورگروه 

یافتوه اسوت کوه بیوان      مراله ق ل از اجرای طر  افواای  
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 محلوی وانمندسوازی جواموع  تکند بعد از اجرای پوروژه   می

-ناعتماد و مکارکت متقابل یعنی سرمایه اجتمواعی بورو  

یافته اسوت و ایون امور      دا افاای  گروهدر بین سر گرودی

سوو ب افوواای  انوودازه شوواخص دوسووویگی در پیونووددای 

در بین افراد شوده اسوت کوه درنتیشوه     ارکت اعتماد و مک

ای  توان بیوان نموود کوه بعود از اجورای پوروژه شو که       می

گرفتوه اسوت و    تور در بوین افوراد شوکل     پایدارتر و منسشم

گرودوی  اجتماعی برونو سرمایه  اعتماد و مکارکت متقابل

 شو که  یوک  ایشواد  یافتوه کوه   دا افاای  سرگروهدر ش که 

 بوه  دسوتیابی  جهت مناسب رادکاری دمادن ، و منسشم

  باشدمی پایدار توسعه

گیووری شوواخص  ، نتووایج ااصوول از انوودازه(4)جوودول 

دوای سوه قلعوه نکوان     یوافتگی را در بوین سورگروه    انتقال

اعتماد در مراله ق ل ددد  اندازه این شاخص در پیوند  می

درصد و بعد از اجرای آن میواان   38از اجرای طر  میاان 

دا نیوا   باشد  در پیوند مکارکت بین سرگروهدرصد می 53

یافتگی در مراله ق ل از اجرای طور    اندازه شاخص انتقال

درصود   42درصود و بعود از اجورای آن میواان      29میاان 

دد اندازه شواخص  دطور که نتایج نکان می دمان  باشد می

در مرالوه  ی در پیونددای اعتمواد و مکوارکت   یافتگ انتقال

بعوود از اجوورای پووروژه نسوو ت بووه ق وول از اجوورای آن     

کنود کوه بعود از    یافته است  این نتیشوه بیوان موی    افاای 

توور و پایوودارتر در بووین  ای متعووادلاجوورای طوور  شوو که

گرفتوه اسوت و اجورای     دای شهر سه قلعوه شوکل   سرگروه

و توانسوته در ایشواد یوک شو که متعوادل و پایودار       پروژه 

در گرودوی  تقویت در چه بیکتر سورمایه اجتمواعی بورون   

 بین افراد مؤثر واقع گردد 

 شهر سه قلعههای خرد توسعه در کمیتههای سر گروه یافتگی پیوندها در شبکه انتقالشاخص دو سویگی و  .4ل جدو

 نوع پیوند مرز اکولوژیک
 مراله بعد از اجرای پروژه رای پروژهمراله ق ل از اج

 یافتگی )%( انتقال دوسویگی)%( یافتگی )%( انتقال دوسویگی)%(

 شهر سه قلعه
 53 60 38 51 اعتماد

 42 52 29 24 مکارکت

 

نیید میییانگین فاهییله ژیودزیییی در پیو   . 3. 2 .3

هیای  کمیته های سرگروهشبکه در  اعتماد و مشارکت

 خرد توسعه
شو که  گیری این شواخص بورای    صل از اندازهنتایج اا

دا در پیوند اعتماد و در مراله ق ل از اجرای طر   سرگروه

باشود   موی  40/1و بعد از اجورای آن میواان    45/1میاان 

اندازه این شاخص در پیوند مکارکت و در مرالوه ق ول از   

 58/1میواان   و بعد از اجرای آن 91/1اجرای پروژه میاان 

  این نتایج نیا بیوانگر آن اسوت کوه    ه استگیری شد اندازه

اجرای پروژه توانسوته توأثیر مث توی را در کواد  فاصوله      

میان کنکگران داشته باشد  به این معنی که بعد از اجرای 

دوای خورد توسوعه    پروژه اتحاد و دمادنگی بین سورگروه 

سرعت گردش مکارکت و اعتماد بین یافته است و  افاای 

ای پروژه نس ت به ق ل از اجرای پروژه افراد نیا بعد از اجر

یافته و اجرای طر  توانسته تأثیر مث تی را بر روی  افاای 

د و یگوانگی بوین   دای جمعی افوراد و اتحوا  افاای  فعالیت

اجورای  توان استدالل نموود کوه   می   لذادا بگذاردسرگروه

، سوورمایه یعتوانمندسووازی اجتمووا پووروژه در راسووتای  

 موف  بوده است  محلی سعه پایدارو نیل به تواجتماعی 
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 شهر سه قلعه کمیته های خرد توسعه در هایگروهسر میانگین فاصله ژئودزیک در شبکه. 5جدول 

 پیوند مرز اکولوژیک
میانگین فاصله ژئودزیک در مراله 

 ق ل از اجرای پروژه

میانگین فاصله ژئودزیک در مراله بعد از 

 اجرای پروژه

 شهر سه قلعه
 40/1 45/1 اعتماد

 58/1 91/1 مکارکت

 

 گیرینتیجهبحث و . 4

در این تحقی  پای  و ارزیابی سرمایه اجتماعی درون 

 دای خرد توسوعه کمیته حاعضاکلیه گرودی در بین و برون

دا یا رد ران کمیته خورد توسوعه    سرگروهدمچنین بین و 

شهر سه قلعه از توابع شهرستان سرایان که تحت پوشو   

، صوورد گرفتوه   باشد می محلیوانمندسازی جوامعتپروژه 

بوده کوه   اجتماعی تحلیل ش کهروش و اباار تحقی  است  

و  مکوارکتی  مودیریت  جهت ریای برنامه در نوین رویکردی

 مطالعوه  بوا  محققوین  و دوای توسوعه پایودار اسوت     طور  

 دوای اجتمواعی بوا    لفوه ؤو تحلیول م  اجتمواعی  دای ش که

 روی پی  دای چال  ش که قادرند تحلیل روش از استفاده

 شناسوایی  را در توسعه پایدار محلوی  فرآینددای مکارکتی

  نمایند

امروزه مکارکت و دمیاری افراد و میاان اعتماد میوان  

عنووان یکوی از     دا )دو بعد مهم سرمایه اجتمواعی(، بوه  آن

از پی  مورد توجوه   دای اساسی توسعه پایدار، بی  شالوده

ابااردای اساسوی  گذاران قرارگرفته است و یکی از  سیاست

 شوود   عه در ککور تلقی میو بسیار کارآمد پیکرفت و توس

دوای   بوه عرصوه   در رویکردی جدید ورود ذینفعان محلوی 

گیری و مکارکت را در تمامی امور مربوط به خوود   تصمیم

بورای   اند و معتقدند جوامع محلی روستاییان توصیه نموده

تعواون و   رسیدن به توسعه پایدار و مطلو  بایستی روایه

سرمایه اجتماعی به دمکاری را در بین خود تقویت کنند  

دای جمعی، قطعاً شرط الزم  دلیل به ود و تسهیل فعالیت

 عووه خوادوود بووود بوورای ایشوواد انسووشام اجتموواعی در جام

[16 ،8 ] 

ایشوواد توسووعه پایوودار محلووی در جوووامعی بووا سوورمایه 

 سوتا پوذیرد، در ایون را  اجتماعی غنی به سهولت انشام می

بین ذینفعان محلی و افواای  میواان    فی ما تقویت روابا

باشود کوه    روری می دا امریمیان آن اعتماد و مکارکت

دوا و  )شو که سورگروه  در این تحقی  روابا بین ذینفعوان  

تماعی ر اساس دو پیوند اعتماد و مکارکت اجدا( بگروهزیر

بواال بوودن میواان     طوور کلوی  به   مورد تحلیل قرار گرفت

ماد و مکارکت در بین ذینفعان سو ب افواای  میواان    عتا

و  سرمایه اجتماعی ش که شده و توانمندسوازی اجتمواعی  

ه صوورد مطلووبی محقو     بدر نتیشه توسعه پایدار محلی 

نتایج تحقیقاد مختلف نیا موید این مطلب  خوادد گردید 

 [ 8، 1 ،29 ،35 ،16 ،17]باشد می

-درون و برون عیاجتما میاان سرمایه ر این پوود د

بووه عنوووان شاخصووی در راسووتای توانمندسووازی   گرودووی

دوایی   با سنش  شواخص اجتماعی و توسعه پایدار محلی، 

یافتگی پیونددا و میوانگین   چون تراکم، دوسویگی و انتقال

بورای ق ول و بعود از اجورای یوک پوروژه       فاصله ژئودزیک 

میووانگین تووراکم در   ارزیووابی شووده اسووت اجتموواع محووور

دای اعتماد و مکارکت در بین اعضای کمیتوه خورد   پیوند

گوردد و ایون    توسعه شهر سه قلعه در اد باال ارزیابی موی 

نسو ت بوه ق ول از    ، شاخص در مراله بعد از اجرای پروژه

در ایوون منطقووه گووروه اجوورای آن افوواای  یافتووه اسووت  

ر دو پیونود  د پوایین  یخیلو  توراکم  دارای میاان ”تنش“

دوا میواان    و در سوایر گوروه  اشود  باعتماد و مکوارکت موی  

گوردد    شاخص تراکم در اد متوسوا و بواال ارزیوابی موی    

بوا اعتمادسوازی و    "تنش" گروه بنابراین نیاز است که در

سورمایه   ،ایشاد زمینه مناسب برای مکارکت بیکوتر افوراد  

درون گرودی در این زیرگوروه تقویوت گوردد  از     اجتماعی
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حوور در ایون منطقوه    طرف دیگر، اجرای پروژه اجتمواع م 

گرودوی بور اسواس    س ب افاای  سرمایه اجتمواعی بورون  

با افواای    مکارکت شده است که خص تراکم اعتماد وشا

، میاان مطرودیت اجتماعی برون گرودی سرمایه اجتماعی

نتایج تحقیقاد مختلوف    تا اد زیادی کاد  خوادد یافت

یود  نتایج تحقی  اا ور را تأی  [19 ، 4 ،17 ،11 ،35 ،16]

 کنند  می

در ارت اط با اندازه شاخص دوسویگی پیونددای اعتماد 

توان بیان نمود اجرای پروژه اجتماع محوور  و مکارکت می

در شووهر سووه قلعووه توانسووته دووم سوورمایه اجتموواعی     

گرودی را تقویت گرودی و دم سرمایه اجتماعی برون درون

نماید  در نتیشه میاان پایداری روابوا در شو که افواای     

ه افته است که این امر می تواند نهادسازی پایدارتری را بی

دن ال داشوته باشود  بور اسواس شواخص انتقوال یوافتگی        

تووان ادعوا نموود اجورای توانمندسوازی      پیونددا نیوا موی  

اجتماعی در سه قلعه میاان تعادل و توازن روابا را در در 

دوا  گروه به صورد جداگانه و دمچنین در ش که سورگروه 

میاان افاای  یافته است که این امر از فروپاشی و  نیا این

نمایود   تالال اعتماد و مکارکت در بین افراد جلوگیری می

نتایج در تحقیقاد دیگر نیا نکان از ادمیت شاخص دوای  

دوسویگی و انتقال یوافتگی بور میواان سورمایه اجتمواعی      

دا اعتماد ش که است و اینکه با افاای  میاان این شاخص

ت در ش که نهادینوه شوده و پایوداری روابوا نیوا      و مکاک

 مکوارکت  و متقابول  اعتمواد  افاای  خوادد یافوت  وجوود  

 در که شود ایشاد پایدار ای ش که که شود می باعم متقابل

 بوه  پای نودی  دمچنین و تعاون و دمکاری اعتماد، رو  آن

 این  گردد نهادینه افراد بین در محلی دای عرف و دا سنت

 ریوای  برناموه  و شده اجتماعی سرمایه افاای  به منشر امر

 کمتوری  زمان و داینه با روستا پایدار توسعه در مکارکتی

 در مکووارکتی فرآینووددای تقویووت سوو ب و بوووده دمووراه

 اود  توا  دمچنوین   شود  خوادود  مربوطوه  دای ریای برنامه

 را افوراد  بوین  در اجتمواعی  دوای  شکایت و تنازعاد زیادی

  [38 ،35 ،16] داد خوادد کاد 

اعتمواد و  و ت وادل  سرعت گردش بعد از اجرای پروژه، 

و در بوین   خرد توسعه دایمکارکت در بین اعضای کمیته

دا نیا افاای  یافته است  ال ته سورعت گوردش و   سرگروه

ت ادل پیوند دمکاری در اد متوسا روبه باالست که نیواز  

دوای جمعوی فاصوله بوین     است با ترویج و تقویت فعالیوت 

کاد  و سرعت جمع گرایی در ش که افاای  یابود   افراد 

درچه میاان ایون شواخص بوه عودد یوک نادیکتور باشود        

سرعت انسشام پذیری و دموادنگی و اتحواد و یکوانگی در    

بنابراین افراد در کمتورین زموان   بین افراد افاای  یافته و 

کنند و  ممکن و باالترین سرعت با یکدیگر پیوند برقرار می

و یگانگی زیاد در بوین آنوان، بسویج منوابع      به دلیل اتحاد

بور  اجتماعی با سرعت باالتری قابل دستیابی خوادد بوود   

توان استدالل نمود کوه بوا افواای  سورعت     این اساس می

سرمایه اجتمواعی و   ت ادل اعتماد و مکارکت در بین افراد،

در برابور   آوریمیاان توا   ارتقا یافته وتوانمندی اجتماعی 

پروژه   [29 ،35]یطی نیا تقویت خوادد شد دای مح تن 

اجتماع محور در سه قلعه در این زمینه نیوا اثور مطلووبی    

داشته منتها نیاز است تا اد ممکون فاصوله بوین افوراد از     

گرودوی در  طری  اعتمادسازی و برقراری پیونددای بورون 

تووان  دا کاد  یابد  با کواد  فاصوله موی   ش که سرگروه

گرودوی نیوا در بوین    اجتماعی بورون  انترار داشت سرمایه

زموان کمتوری تحقو      و دا با سرعت باالتر و وقتسرگروه

 یابد 

تووان اسوتدالل نموود در نتیشوه اجورای      در نهایت می

تقویووت سوورمایه  ، حلوویموانمندسووازی جوامووع تپووروژه 

که نقطه مقابول مطرودیوت    گرودی اجتماعی درون و برون

زیوورا  گووردد، تقویووت موویشوووداجتموواعی محسووو  مووی

ددوود کووه فوورد فاقوود سوورمایه مووانی رم موویمطرودیووت ز

دای کلیدی جامعوه مکوارکت   اجتماعی است و در فعالیت

ددود پوروژه موذکور    ندارد  نتایج تحقی  اا ر نکوان موی  

توانسووته تووا اوودودی سوورمایه اجتموواعی و توانمندسووازی 

اجتماعی را تقویت نمایود کوه ایون نیوا خوود بور کواد         

بوور افووراد بووه از طریوو  دسووتیابی برامطرودیووت اجتموواعی 

و در  دای اجتماعی و اقتصادی اثرگذار خوادود بوود   فرصت

سورمایه   نتیشه س ب افاای  اعتماد و مکوارکت و نهایتواً  
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گردد و با توجه به وجود رابطه مستقیم میان اجتماعی می

تووان اسوتدالل   سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار محلی می

خوادود   نمود که دستیابی به توسعه پایدار محلوی محقو   

نیواز بوه    ،ی اجتمواع محوور  دوا جهت اجرای طور  گردید  

از  رو وجوود دارد   دوای پوی    دوا و فرصوت   شناخت چال 

تووان   جمله عوامل موؤثر در توسوعه پایودار روسوتایی موی     

گرودی را نام برد سرمایه اجتماعی در دو بعد درون و برون

دوای اجتمواعی، کوه     که استعدادی است نهفتوه در شو که  

دوای عموومی را    راری مکارکت و کاد  داینوه زمینه برق

کنود  شوناخت و اسوتفاده آگادانوه از سوورمایه     فورادم موی  

گرودی فرصتی اسوت بورای ایشواد    اجتماعی درون و برون

توسوعه  راستای دستیابی به ظرفیت در جهت مکارکت در 

  [37] پایدار
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