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  چكيده

يكي از  ،باشد هاي انساني مي و فعاليت  تغييرات اقليمي مانندعلت عواملي  بهو بياباني كه مناطق خشك  تخريب و نابودي
پيرامون مديريت مناطق خشك، زنان از ديد در مباحث . محيطي پيش روي جهان امروز است  هاي عمده و جدي زيست چالش
هاي جلب مشاركتشان  بوده و توانمندسازي آنان و زمينهمورد توجه هاي هدف  عنوان يكي از گروه گزاران به ريزان و سياست برنامه

رهاي مختلف هاي توسعه در كشو هاي مورد نظر سازمان عنوان بخش عظيمي از نيروهاي انساني ساكن روستاها از رئوس برنامه به
اي و  اي، تكميل پرسشنامه تحليل شبكه در اين پژوهش سرمايه اجتماعي شبكه زنان روستايي از طريق روش تحليل شبكه .باشد مي

هاي توسعه روستايي زنان، در روستاي تاجمير از توابع شهرستان سربيشه در استان خراسان جنوبي،  مصاحبه مستقيم با اعضاي گروه
 فاصله ميانگين پيوندها، دوسويگي تراكم،( شبكه كالن سطح هاي شاخص از استفاده با و مشاركت و اعتماد هاي ندپيو از طريق سنجش

 سرمايه ميزان كه است آن بيانگر حاصل نتايج. بررسي شده است )ژئودزيك و نسبت پيوندهاي برون گروهي به درون گروهي
 توانمندي محلي، جامعه ايجاد بسيجبراي بوده و  متوسط حد در مشاركت و اعتماد پيوندهاي گردش سرعت آن تبع به و اجتماعي
ميزان سرمايه  كه دارد و در نهايت استقرار مديريت مشاركتي، ضرورت بررسي مورد جامعه اجتماعي و اقتصادي پايداري و اجتماعي

 مديريت روند بر بسزايي تأثير كرده كه ايجاد مشاركت جهت در ظرفيت ايجاد اجتماعي افزايش يابد كه اين عامل نيز فرصتي براي
  .در منطقه دارد محور اجتماع مشاركتي

  
  .المللي ترسيب كربن ساختار شبكه، شبكه زنان، مديريت مشاركتي بيابان، روستاي تاجمير، پروژه بين :هاي كليدي واژه

  
  قدمهم

 مانندعلت عواملي بكه تخريب و نابودي مناطق خشك 
يكي از  ،باشد هاي انساني مي و فعاليت  تغييرات اقليمي

جهان محيطي پيش روي  هاي عمده و جدي زيست چالش
روند روزافزون تخريب اين منابع ارزشمند در  .امروز است

تهديدي جدي براي بشريت محسوب  بسياري از اين نواحي
درصد  85ن كه در كشور ايرا. )Longeran, 2005( شود مي

خشك و فراخشك  هاي خشك، نيمه اقليمدر اراضي آن 
د يك درصدي ميزان ساليانه توجه به رشاست و با 

 نياز به ارائهزايي و گسترش روزافزون آن،  بيابان
اين  در مشاركتيمديريت استقرار راهكارهايي در جهت 

رويكرد . )1391مهر و همكاران،  بخشنده( مناطق وجود دارد
هاي خشك و  برداري و مديريت عرصه مشاركتي در بهره

كار گرفته شده در  تكنيك بهترين راهكار و بياباني، مهم
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شده در مناطق  اراضي بياباني و مراتع تخريبراستاي احياي 
مشاركت  مانندهايي  در اين راستا فعاليت. باشد مي خشك
ف و توانمندسازي آنان در مشاغل مختلروستايي و  مردم

 ريزي و ي، برنامهگير در سطوح مختلف تصميم هامشاركت آن
زايي در جوامع محلي، ترويج  شتغالها و امكان ا اجراي پروژه

هاي نو،  استفاده از انرژي درو باال بردن سطح فرهنگي مردم 
عه هاي توس ل گروهطح منطقه و تشكينگري در س يكپارچه

 همكاران، و قرباني(باشد  ميروستايي شامل اين راهكارها 
مباحث پيرامون مديريت منابع طبيعي ازجمله  در .)ج1394

ريزان و  بياباني، زنان از ديد برنامهمناطق خشك و 
 مورد توجههاي هدف  عنوان يكي از گروه گزاران به استسي

شان  هاي جلب مشاركت بوده و توانمندسازي آنان و زمينه
اني ساكن روستاها از عنوان بخش عظيمي از نيروهاي انس هب

هاي توسعه در  اي مورد نظر سازمانه رئوس برنامه
بنابراين  ).Eliot et al, 2007(شد با ميكشورهاي مختلف 

توان گفت در بين روستاييان، زنان به دليل وظايفي كه بر  مي
ر عهده دارند، بيشترين ارتباط را با منابع طبيعي داشته و د

هاي طبيعي به دليل  همين راستا بيشترين تخريب عرصه
پيرامون ناآگاهي و عدم برخورداري از دانش و آگاهي كافي 

توسط آنها  ها در پايداري محيط يگاه اين عرصهاهميت و جا
دليل به همين  ).1375 زرافشاني، و غنيان( شود انجام مي

كتي هاي مديريت مشار هاي هدف در پروژه عنوان گروه به
 به دستيابي در بطور كلي .شوند كار گرفته مي منابع طبيعي به
 پايدار توسعه تحقق راستاي در و محلي جوامع توانمندسازي

 آنها مهمترين كه است مختلفي هاي سرمايه بر تأكيد محلي،
د و اعتماهاي  مؤلفهبر تأكيد كه با  است اجتماعي سرمايه

بدري و (است گذار تأثيرهاي  مشاركت، يكي از انواع سرمايه
در كنار دو عامل سرمايه مالي و انساني، ركن  و )1392همكاران، 

 ,Bulen & Onyx(دهد  سوم دستيابي به توسعه را تشكليل مي

ازجمله مهمترين  كرد توان عنوان  رو مي اين از). 1991
تقويت  اقدامات در زمينه توانمندسازي زنان روستايي،

در بين زنان ) سازي ظرفيت(رمايه اجتماعي و نهادسازي س
   .است

 مشاركت با 2003 سال نيمه از كربن ترسيب پروژه

 متحد ملل عمران برنامه ايران، اسالمي جمهوري دولت

(UNDP) زيست محيط جهاني تسهيالت و (GEF)، در 
 خراسان استان در واقع سربيشه غيناب آباد حسين دشت
 هاي فعاليت پروژه اين در .رسيد پايان به و شد آغاز جنوبي
تشكيل ( محلي جامعه بسيج شامل عمده گروه پنج در اصلي
 آموزش كارگروهي، و نهادسازي ،)هاي توسعه روستايي گروه

 معيشت ايجاد و درآمدزايي مهارت، و دانش از مندي بهره و
 و پايدار مديريت و پايه اي توسعه خدمات بهبود پايدار،

  .است شده انجام طبيعي منابع مشاركتي
با توجه به اهميت سرمايه اجتماعي در اين راستا و 

در مديريت مشاركتي مناطق خشك و بياباني، در شبكه زنان 
مهم  اين تحقيق به بررسي روابط اعتماد و مشاركت، از ابعاد

زنان روستاي  هاي توسعه سرمايه اجتماعي در بين گروه
ر آن است از در اين مقاله سعي ب. مير پرداخته شده استتاج

اي پيوندهاي اعتماد و مشاركت در  شبكه طريق روش تحليل
قرار  ، مورد تحليل و ارزيابيدر بين زنانهاي توسعه  گروه
 . گيرد

  
  ها مواد و روش

  تحقيق روش - 
 ابعاد مهمترين از مشاركت، و اعتماد روابط مقاله اين در
زنان عضو ( هدف هاي گروه بين در اجتماعي، سرمايه
 در. است شده ارزيابي و تحليل )هاي توسعه روستايي گروه
 موجود، اسناد مطالعه و پيمايشي روش از استفاده با ابتدا
 هاي گروهزير و تاجمير روستاي توسعه هاي گروه عضو زنان
 تحليل پرسشنامه آن اساس بر و شده شناسايي نظر مورد
 با مصاحبه و مستقيم مشاهده طريق از و تدوين اي شبكه
در روستايي توسعه  هاي گروه .گرديد تكميل افراد از هريك

جدول ( از سه گروه تشكيل شده است شبكه زنان اين روستا
 تعداد و بوده كامل هشبك تحقيقاين  در گيري نمونه روش. )1

 كه روستا زنان از نفر 46 تحقيق اين در شونده پرسش افراد
 اند داشته عضويت بزيجان زنان روستايي توسعه هاي گروه در
 اجتماعي شبكه تحليل روش با همچنين. شود مي شامل را

  .است شده تحليل اجتماعي نگاه از پروژه اين اثربخشي
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روستاي تاجميرهاي توسعه روستايي زنان و تعداد افراد مورد بررسي به تفكيك گروه در  اسامي گروه - 1جدول   

  تعداد پرسشنامه تكميل شده  نام گروه  روستا  شهرستان         
  

  آباد سربيشه حسين
  

  تاجمير
  15  شكوفه

  11  صنايع دستي
  20  زنان پايدار

  46  جمع كل
  هاي تحقيق يافته: منبع 

  
  منطقه مورد مطالعه - 

شهرستان سربيشه به مركزيت شهر سربيشه با مساحتي 
شرقي  در شرق ايران، حاشيه شمالكيلومتر مربع  8251 برابر

شرقي شهرستان بيرجند و در محور  دشت لوت و در جنوب
است كه از شمال و  شدهزاهدان واقع  -المللي بيرجند بين

غرب به شهرستان بيرجند و از جنوب به شهرستان نهبندان و 
از شرق به كشور افغانستان محدود بوده و طول مرز مشترك 

   .باشد كيلومتر مي 110حدود آن با كشور افغانستان 
  اجتماعي شبكه تحليل  -

 Social Network) اي شبكه تحليل روش

Analysis:SNA) استفاده با كه است رياضي و كمي ابزاري 
 ميان در را اقتصادي -اجتماعي ساختارهاي توان مي آن از

 هاي داده نهايت در. كرد تحليل و طراحي محلي ذينفعان
 نسخه UCINET افزار نرم در تحقيقاين  در شده آوري جمع
 و معيارها تعيين مالك. گرفت قرار تحليل مورد  507/6

 هاي شبكه ارزيابي و پايش عمل برنامه سند ها شاخص
 مديريت و محلي جوامع توانمندسازي در سياستي، اجتماعي

 ازجمله). الف 1394 قرباني،( است سرزمين جامع
 مورد تحقيق اين شده تعريف اهداف مطابق كه هايي شاخص
              :كرد اشاره زير موارد به توان مي است گرفته قرار گيري اندازه

  
  اي در راستاي سنجش اعتماد و مشاركت هاي تحليل شبكه شاخص - 2جدول 

تعريفشاخص
 ,Koutsou(شود  مي تعريف ممكن پيوندهاي همه به موجودپيوندهايهمهتعدادنسبتصورتبهشاخصاين  شبكه تراكم

تراكم باال منجر به افزايش اعتماد و تسهيل در  .است درصد 100 و درصد صفر بين اي محدوده شبكه تراكم). 2014
گذاري اطالعات و منابع و همچنين افزايش مشاركت و همكاري بين ذينفعان خواهد شد، بنابراين ميزان  به اشتراك

  ).Wasserman & Faust, 1994(يابد  هاي مشاركتي تسهيل ميعاليتاجتماعي افزايش يافته و فسرمايه
 )Reciprosity(دوسويگي

  شبكه در پيوندها
 استفاده شاخص اين از مشاركت و اعتماد پيوندهاي بودنمتقابلميزانوروابطشبكهپايداريميزانمنظوربه
 بين سازنده متقابل روابط ميزان بودن باال دهنده نشان باشد بيشتر روابط شبكه در شاخص اين ميزان هرچه .شود مي
  ).Hanneman & Riddle, 2005( كند مي تضمين راروابطشبكهپايداريوباشدميشبكهدرحاضرافراد

پيوندها در شبكه انتقال يافتگي
  

 باشد، مي ديگر فرد دو بين ارتباطي پلعنوان به آنها از يكي كهفردسهبينپيوندهاگذارياشتراكبهازشاخصاين
 است باالتر شاخص اين ميزان باشد، بيشتر پيوندها دهنده انتقال افراد تعداد هرچه ).1391قرباني، (شود  مي حاصل

  ).1394ابراهيمي و همكاران، (دارد  دنبال بهكنشگرانبيندرراروابطدواموپايدارينتيجهدرو
 ميان دو كنشگر ترين فاصلهكوتاه

(Geodesic Distance) ميانگين ( 
)فاصله ژئودزيك  

. باشد مي مشاركت و اعتماد پيوندهاياساس بر كنشگر جفتدوبينمسيرترينكوتاهدهندهنشانشاخصاين
 ميزان و افراد بين در مشاركتي پيوندهاي و اعتماد پخش و گردش سرعت باشد باالتر شاخص اين ميزان هرچه
دارد  كاربرد بسيار نيز بحران مديريت در شاخص اين همچنين. بود خواهد بيشتر جامعه در يگانگي و اتحاد

)Hanneman & Riddle, 2005(.( 
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تعريفشاخص
نسبت پيوندهاي برون گروهي به 

 درون گروهي
اعي ارتباطي يا در واقع ميزان سرمايه اجتم. دهنده پيوندهاي برون گروهي به درون گروهي استاين شاخص نشان

منظور از سرمايه اجتماعي برون گروهي ميزان پيوند بين . توان بر اساس اين شاخص سنجيد برون گروهي را مي
مثبت داراي پيوندهاي برون  E-Iافراد داراي . باشد هاي مختلف در منطقه مورد نظر مي گروه هاي مختلف در سرگروه

و افراد داراي ميزان منفي اين شاخص داراي پيوند ) تمايل به انسجام برون گروهي(گروهي بيشتر نسبت به سايرين 
صفر پيوندهاي درون و برون گروهي  E-Iو افراد با شاخص ) تمايل به انسجام درون گروهي(گروهي بيشتر  درون
 ).1393،همكارانو ساالري(بري در شبكه دارندبرا

  
  نتايج

، مشاركت اجتماعي در الگوي ساختاري اعتماد تحليل - 
  سطح كالن شبكه زنان روستاي تاجمير

در شبكه زنان  شاخص تراكم و ميزان سرمايه اجتماعي - 
  روستاي تاجمير 

اندازه شاخص تراكم  3بر اساس نتايج حاصل از جدول 
اساس پيوند اعتماد و مشاركت اجتماعي در شبكه زنان بر 

درصد  2/46 و 2/49ب ترتي به) نفر 46(روستاي تاجمير 
ميزان تراكم متوسط در شبكه اعتماد و  بوده كه گوياي

كه اين نشان از  ؛باشد مشاركت زنان روستاي تاجمير مي
اعتماد و همكاري نسبي و متوسط زنان اين روستا به 

بيان توان  بر اين اساس مي. امور مختلف دارديكديگر و در 
كه ميزان سرمايه اجتماعي در شبكه زنان روستاي  كرد

نياز است در  رو از اين. تاجمير در سطح متوسطي قرار دارد
از  ن انسجام و سرمايه اجتماعيراستاي افزايش ميزا

  .موزشي و مشاركتي بهره گرفته شودهاي ترويجي، آ شيوه
  پيوندها در شبكه زنان روستاي تاجمير ميزان دوسويگي - 

دهد كه ميزان اعتماد متقابل و  نشان مي 3نتايج جدول 
ها در ميان ابل بر اساس ميزان دوسويگي پيوندمشاركت متق

 ترتيب برابر با زنان محلي در پيوندهاي اعتماد و مشاركت به
 رو از اين. باشد مي) در حد متوسط( درصد  9/40و  4/43
كه شبكه زنان روستاي تاجمير از پايداري  ن كردبياتوان  مي

 مشاركت وباال بودن اعتماد . باشد متوسطي برخوردار مي

ود كه اعتماد و مشاركت در ش در بين افراد، سبب مي متقابل
شود كه  درنتيجه اين امر باعث مي ،شده ها نهادينهبين آن

 ريزي برنامهسرمايه اجتماعي شبكه افزايش يابد و درنهايت 
 زمان و هزينه با يكپارچه سرزمين مديريت در مشاركتي

شود كه احترام  همچنين اين امر باعث مي. شود همراه كمتري
وجود آيد كه هاي محلي در بين افراد ب و عرف به هنجارها

هاي اجتماعي  اين مسئله تا حد زيادي تنازعات و شكايت
 . كاهش خواهد دادرا در بين افراد 

در پيوند اعتماد و مشاركت در  ودزيكميانگين فاصله ژئ - 
  شبكه زنان در روستاي تاجمير
از شاخص ميانگين فاصله  بر اساس نتايج حاصل

مسير بين يك جفت كنشگر  ترين وتاه، ميانگين كژئودزيك
و  54/1ر ببراترتيب  به هاي اعتماد و مشاركتدر پيوند

كه كرد عنوان  توان به اين ترتيب مي. باشد درصد مي 65/1
و يگانگي  هاي اعتماد از ميزان وحدتنشگران در پيوندك

شند و با باالتري نسبت به پيوندهاي مشاركت برخوردار مي
هاي بعبارتي سرعت گردش پيوندهاي اعتماد بيشتر از پيوند

درنتيجه اتحاد و يگانگي بين افراد در  ،باشد مشاركت مي
زمان  رو ايناز  ،پيوند مشاركت كمتر از پيوندهاي اعتماد بوده

منظور جلب مشاركت  افراد به كردنهماهنگ  برايبيشتري 
با وجود اين . باشد براي مديريت يك منبع مشخص نياز مي

همچنان در حد متوسط است كه نشان پيوند ميزان در هر دو 
دهد كه منابع و اطالعات با سرعت متوسطي انتشار  مي
وسط ميان نهادها بنابراين به دليل يگانگي و اتحاد مت. يابد مي

كنشگران و ذينفعان محلي در مديريت  كردنهماهنگ 
  . ن با صرف زمان همراه خواهد بودمشاركتي سرزمي

  
  هاي تراكم، دوسويگي پيوندها و ميانگين فاصله ژئودزيك در شبكه زنان روستاي تاجمير اندازه شاخص - 3 جدول
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(%)تراكم  تعداد افراد نوع پيوند مرز اكولوژيك (%)دوسويگي پيوندها    ميانگين فاصله ژئودزيك 

 روستاي
 تاجمير

2/49 46 اعتماد  4/43  54/1  
2/46 46 مشاركت  9/40  65/1  

  هاي تحقيق يافته: منبع

  
 و برون )Bonding ties( گروهي پيوندهاي درون - 

در شبكه زنان در روستاي ) Bridging ties( گروهي
  تاجمير

گروهي در بين  گروهي و برون بررسي پيوندهاي درون
هاي مشاركتي و توسعه  انجام طرح برايجامعه محلي 

و افزايش  روستايي كه با هدف توانمندسازي اجتماعي
اين در  .يستالزام ،دشو ميانجام كيفيت زندگي روستاييان 

هاي زنان  زير گروهگروهي  روابط درون و برونبه تحقيق 
تاجمير عضو در صندوق خرد توسعه روستايي در پيوندهاي 

-External( ماد و مشاركت با استفاده از شاخصاعت

internal( E-I پرداخته شده است.  
  
  

شبكه و مشاركت  گروهي اعتماد رون و برونپيوندهاي د- 
  زنان در روستاي تاجمير

 و درون و بر اساس بررسي پيوندهاي 4مطابق جدول 
بكه زنان تاجمير عضو در در ش اعتماد گروهي  برون
پيوند اعتماد وجود 1418توسعه روستايي در كل  هاي گروه
دهنده بيشتر  نشان) E-I )14/0اندازه مثبت شاخص  .دارد

گروهي نسبت به پيوندهاي  بودن پيوندهاي برون
ن شاخص را درصد از كل اي 14گروهي است و  درون

تماد افراد به يكديگر در گيرد، به اين معني كه اع دربرمي
گروه خود نيز از وضعيت مطلوب و خوبي  خارج از

متمايل به برقراري  به صورتي كه كنشگران ،رخوردار استب
  .باشند ها مي گروه پيوند اعتماد با كنشگران ساير

  
   زنان در روستاي تاجمير شبكه در اعتماد يگروه برون و درون يوندهايپ - 4ل جدو

لفهؤم (%)تراكم  حداكثر ميزان مورد انتظار درصد تعداد   

گروهي پيوندهاي درون  610 43 700 87 
گروهي پيوندهاي برون  808 57 1370 59 

  E-I  198  14  670  32شاخص 
  هاي تحقيق يافته: منبع

  
در شبكه زنان تاجمير عضو همچنين ، 5بر اساس جدول 

پيوند مشاركت  1358 هاي توسعه روستايي در كل در گروه
بيانگر اين  12/0نيز با ميزان  E-Iشاخص  .وجود دارد

گروهي افراد از روابط  موضوع است كه روابط برون

ها در پيوند  ضاي گروههي آنان بيشتر بوده و اعگرو درون
ها و  گروه يل به برقراري ارتباط با سايرمشاركت نيز تما

  .خود دارند افزايش سرمايه اجتماعي برون گروهي

 
 شبكه زنان در روستاي تاجمير در مشاركت يگروه برون و درون يوندهايپ - 5جدول 
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لفهؤم ميزان مورد انتظارحداكثر  درصد تعداد  (%)تراكم    

گروهي پيوندهاي درون  596 44 700 85 

گروهي پيوندهاي برون  762 56 1370 56 
 E-I  166 12 670 32شاخص 

  هاي تحقيق يافته: منبع

  
در مرحله قبل از اجراي پروژه در هر دو  كليطور به

گروهي  اجتماعي برون پيوند اعتماد و مشاركت سرمايه 
اين امر . باشد گروهي مي بيشتر از سرمايه اجتماعي درون

نشان از آن دارد كه در سه زيرگروه زنان تاجمير عضو در 
تا ضمن اينكه خرد توسعه روستايي تمايل دارند  صندوق

هاي برون پيوند كنند خود را حفظ ميگروهي  انسجام درون
رتيب سرمايه اجتماعي گروهي نيز داشته باشند و به اين ت

توان  بنابراين مي. گروهي خود را نيز افزايش دهند برون
تأثير مثبتي كه بر روي المللي ترسيب كربن با  پروژه بينگفت 

افزايش تعامالت افراد با خارج از گروه خود گذاشته است 
گروهي تحقق  باعث شده است كه سرمايه اجتماعي برون

اقتصادي را نيز در شبكه  يابد و توانمندسازي اجتماعي و
كه اين عامل نيز فرصتي  كندزنان روستاي تاجمير تقويت 

 تأثير ايجاد كرده كه مشاركت جهت در ظرفيت ايجاد براي
در اين  محور اجتماع مشاركتي مديريت روند بر بسزايي

  .منطقه داشته است
  
  بحث

بر اساس پيوند اعتماد  نتايج ميزان شاخص تراكم  بر پايه
 ر شبكه زنان روستاي تاجمير گويايمشاركت اجتماعي دو 

ه متوسط در شبكو به نوعي سرمايه اجتماعي ميزان تراكم 
نياز به افزايش اين  باشد كه اعتماد و مشاركت زنان روستا مي

مديريت هاي مشاركتي و  اي طرحاجر برايشاخص 
كلي باال بودن ميزان طور  به. باشد محور در منطقه مي اجتماع

برداران باعث خواهد شد  اعتماد و مشاركت در بين بهره
ميزان تراكم و سرمايه اجتماعي شبكه ذينفعان محلي با 

 برايافراد  كردنسرعت بيشتري تحقق يابد و هماهنگ 

مديريت مشاركتي در جهت احياء اين مناطق با سرعت 
مختلف نيز  نتايج تحقيقات. انجام شودبيشتر و زمان كمتري 

 & Bodin et al, 2006., Bodin( باشد اين مطلب مييد ؤم

Prell, 2005., Pretty, 2003.(  
ميزان اعتماد متقابل و مشاركت متقابل بر اساس ميزان 

اعتماد  دوسويگي پيوندها در ميان زنان محلي در پيوندهاي
 وباال بودن اعتماد . باشد و مشاركت در حد متوسط مي

شود كه سرمايه  باعث ميدر بين افراد  متقابل مشاركت
 ريزي برنامهاجتماعي شبكه افزايش يابد و درنهايت 

 و هزينه با هاي طبيعي عرصه مديريتجهت  در مشاركتي
با توجه به نتايج حاصل  رو از اين. شود همراه كمتري زمان

از شاخص دوسويگي در شبكه زنان تاجمير، ترويج اعتماد و 
مايه اجتماعي زنان و تاي افزايش سرهمكاري بيشتر در راس

سازي جامعه زنان روستا ضروري توانمند دنبال آن ارتقاء به
   .باشد مي

ترين فاصله بين دو كنشگر در هر  ميانگين كوتاهبنابراين 
متوسط گزارش شده دو پيوند اعتماد و مشاركت در حد 

 و باشد افراد از اتحاد هرچه اين فاصله كمترالبته  .است
 به بيشتري سرعت با و بوده برخوردار باالتري يگانگي
 كردن هماهنگ براي كمتري زمان و داشته دسترسي يكديگر
 در و شده صرف مشخص منبع يك مديريت براي افراد
 گروه دو اين در جمعي هاي فعاليت و اعتمادسازي نهايت
كاهش ميزان اين رو  از اين .افتاد خواهد اتفاق تر سريع

و  گروهشاخص در راستاي افزايش يگانگي ميان اعضاي 
هاي اعتماد و مشاركت  گيري پيوند افزايش سرعت شكل

در اين ارتباط در تحقيقي بيان شده است كه  .ضروريست
سرعت باالي گردش اعتماد و مشاركت در بين افراد باعث 
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نظر شود كه در ايجاد مديريت مشاركتي در منطقه مورد  مي
افراد براي اجراي  كردنوضعيت مطلوبي از نظر هماهنگ 

نتايج تحقيقات  .وجود خواهد داشتمديريت مشاركتي 
 ,Petrou & Daskoulopolou, 2013., Jatel( مختلف

  . كند ميييد أتتحقيق را اين نتايج ) 2013
باشد  بيانگر اين موضوع مي E-Iنتايج حاصل از شاخص 
هاي  باط با افراد گروهبرقراري ارت كه زنان هر گروه تمايل به

اعتماد و همكاري زنان منحصر به  درنتيجه. ديگر دارند
هاي خود در روستا نبوده و در كل سطح شبكه زنان  زيرگروه
 نتايج حاصل بيانگر آن است كه. يافته است گسترشروستا 

خوبي توانسته روابط بين المللي ترسيب كربن ب پروژه بين
ترتيب دسترسي كنشگران به  و بدين ردهكگروهي را تقويت 

هاي خارج از گروه خود را افزايش دهد، كه  حمايت منابع و
گروهي  اين امر خود موجب افزايش سرمايه اجتماعي برون

گردد و با توجه به اهميت سرمايه اجتماعي برون  آنان مي
زنان و مديريت مشاركتي آنها در  گروهي در توانمندسازي

، تقويت پيوندهاي پلي در شبكه يك طبيعيهاي  احياء عرصه
؛ رحيمي 1393و همكاران،  ساالري(امر ضروريست 

 ).  1393، و همكاران بالكانلو

اولين گام براي رسيدن به كرد كه توان بيان  در نهايت مي
مديريت پايدار مناطق خشك و بياباني، بسيج جوامع محلي 

مئناً مط. باشد و جلب مشاركت مردمي در كليه سطوح مي
بدون حضور و مشاركت جوامع محلي، كليه اقدامات 

اثر و  حفظ و احياي منابع طبيعي بي  هزمين شده در انجام
نتيجه خواهد بود و با توجه به نقش زنان در حفظ اين  بي

لزوم استفاده ها  تخريب اين عرصه به رشد و روند رومنابع 
اي خشك كشور بيش ه سرمايه در جهت حفظ عرصهاز اين 

 . گردد از پيش احساس مي
  
 مورد استفاده منابع

 .1393، .م ي،سارو يمحسن ، و.عسالجقه، ، .م ي،قربان ،.يمي، فابراه -
شبكه اجتماعي ذينفعان محلي در برنامه عمل مديريت مشاركتي 

رودخانه جاجرود در حوزه آبخيز : موردي مطالعه(منابع آب 
-47 ):25(8 زداري،يآبخ يعلوم و مهندس ،روستاي دربندسر- لتيان

56. 

ارزيابي وضعيت . 1391، .، و سپهر، ع.، ساطاني، س.مهر، ل بخشنده -
زايي و اصالح مدل مدالوس در دشت سگزي اصفهان،  فعلي بيابان

  .27- 41): 1(66مرتع و آبخيزداري، 
 .، غديري معصوم، م.، عسگري، ع.زاده لسبوئي، م ، رمضان.بدري، ع -
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Abstract 
Degradation of arid and desert areas due to climate change and human activities has 
turned into a serious and alarming environmental challenge. The process of arid area 
management urged policy makers and planners to pay due attention to women as a focus 
group so that empowerment of women and winning their collaboration is one of the 
fundamentals of development organizations of different countries. In present study, the 
social capital of rural women network was assessed through network analysis method 
by applying network analysis questionnaire and direct interview with members of 
women rural development groups in Tajmir village, Sarbishe County, South Khorasan 
province. As a matter of fact, trust and collaboration ties were measured based on 
macro-network indices (density, reciprocity, average Geodesic distance and the ratio of 
out-group ties to in-group ones). It was found out that the social capital and speed of the 
circulation of trust and collaboration bonds were moderate. Therefore, local community 
mobilization, social empowerment, social and economic stability of the relevant 
community, and last but not least, and the establishment of collaborative management 
necessitate an increase in the level of social capital, so that collaboration capacity is 
built to impact considerably on community-based collaborative management trend. 
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