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  مقاله پژوهشي

ثير پروژه ترسيب كربن بر تقويت شبكه همكاري رهبران محلي در أت

  روستاهاي آزادشهر استان گلستان
  

  1احمد عابدي سروستاني
 8/4/1400 :تاريخ پذيرش    10/8/1399 :تاريخ دريافت

 

  چكيده
حال، برخورداري از باايندارند. روستايي  پيشرفتدر نقش مهمي توسعه  هاينظريهدر رهبران محلي 

ايجاد يك شبكه  برخي معتقدند. هستندرو هبا آن روب يياست كه جوامع روستا هاييچالش يكي از مؤثررهبري 

تحقيق حاضر به در اين راستا، . تواند به حل اين چالش كمك نمايدمي رهبران محلي منسجم از ارتباطي

تقويت شبكه همكاري رهبران در توسعه روستايي با عنوان پروژه ترسيب كربن  هايبرنامهيكي از  تأثيربررسي 

ي تحت پوشش هاروستادر شبكه ارتباطي رهبران محلي پرداخته است. بدين منظور  استان گلستانمحلي در 

آوري اطالعات مورد بررسي قرار گرفت. ابزار جمعهاي اجتماعي با استفاده از روش تحليل شبكهاين پروژه 

در قبل و بعد از اجراي پروژه مورد سنجش قرار  همكاري بين رهبران محليپرسشنامه بود كه در آن، پيوند 

ارتباط همكاري گرفت. نتايج نشان داد كه اجراي پروژه ترسيب كربن موجب شده است پارامترهاي شبكه 

يافتگي انتقال ،، دوسويگي پيوندهاگروهيرون، پيوندهاي بگروهيپيوندهاي دروننند تراكم، ما رهبران محلي
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نشان ها . اين يافتهيابدافزايش و ميانگين فاصله ژئودزيك و تمركز شبكه كاهش  E-Iو شاخص پيوندها 

تقويت شده و اين شبكه از بين رهبران محلي  در شبكه ارتباط همكاري، كربن ترسيب با اجراي پروژهدهد  مي

 است.  دهشبيشتري برخوردار پايداري سرمايه اجتماعي و 

  .نواحي روستاييمشاركت، رهبري، ، ارتباط ها:واژهكليد

  مقدمه
با همكاري و مشاركت جوامع ايران روستايي  توسعه نواحي بر هاي اخيردر سالتأكيد زيادي 

توانمندسازي  كه اندهاي مختلفي به اجرا درآمدهبرنامهها و پروژه ،به همين دليلشود. ميمحلي 

 1اجتماعبر  يتوسعه مبتن ايده استفاده از راهبرد. كننددنبال مي خوديار توسعه را با هدفجوامع محلي 

از اين توانايي و حاكم بر محل دارند  طياز شرا يشناخت بهتر اين است كه اجتماعات محلي

 بهتري داشته باشندشده نظارت  هاي انجام، بر مداخلههابرنامهاجراي  كمك به برخوردارند كه ضمن

)Platteau and Gaspart, 2003( . به افراد  اجتماعي است كه طي آن، ييندفراتوسعه اگر بپذيريم

 گاه، آن)Ajayi, 1995(يابند مي دستشرايط محلي  همچنين كنترل زندگي ومهارت بيشتري براي 

مشاركت و همكاري داشته توسعه  يهاپروژهها و برنامه يو اجرا تيدر هدا نشگرانُكهمه الزم است 

 ,Ajayi and Otuya( و مسئوليت بپذيرند گذارندبه اشتراك خود را هاي و قابليت هادگاهيدباشند تا 

براي رسيدن به  وگيرند ب آموزند كه چگونه با يكديگر ياددر اين مسير پيوسته ميافراد  .)2006

   .)Shahvali and Abedi Sarvestani, 2006( ها تالش نمايند هدف

و  ياز نظر اقتصادنظام اجتماعي مجدد  يريگجهتو  يشامل سازمانده ييتوسعه روستا

 در اختيار قرارمستلزم نيز رويكرد توسعه پايدار روستايي . )Freddie et al., 2013( است ياجتماع

ها و دخالت در ارائه انديشهمنظور بهيعني روستاييان  ياصل گرانيبه بازفرصت برابر  دادن

انگيزه و دهي به جهت براي يثر در سطح جامعه محلؤم يرهبر به كاراين كه  استها  ريزي برنامه

اگوني در مناطق روستايي معموالً منابع گون. )Orapin, 1996( استنيازمند اجتماع  يهاتوانمندي

، اما چيزي كه كمبود آن مشاهده مورد استفاده قرار گيرد دتوانميد كه براي بهبود شرايط وجود دار

 ضعف در رهبري محلياست كه معموالً از  مناسب كارگيري فناوريهبشود ضعف در بسيج منابع و مي

است كه  يچالش نيربزرگت ثرؤم يرهبر يتالش برابه همين دليل برخي معتقدند  شود.ناشي مي

ها در حال چالشپيچيدگي و شدت  اين در حالي است كه .هستندرو هبا آن روب ييجوامع روستا
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 را داشته باشد يتوان پرداختن به موضوعات چندوجهبايستي مي ييوستار يرهبراست و  شيافزا

)Avant et al., 2013( .،آينده را انداز چشمو  حركت مسير ديباميتنها  نه اجتماعرهبران  درواقع

و  يهمكار شيافزا يبرارا  يمشخص يهاچارچوب و ياستراتژ ، بلكه)Pigg, 1999( ترسيم نمايند

در  ان محليتوجه رهبر مهم و قابلش نقروشني به . اين موارد داشته باشند اجتماع ياعضامشاركت 

رو ازاين. )Ricketts and Ladewing, 2008( دهدينشان مرا  ييجوامع روستا شرفتيپ به نانياطم

 ،اجتماع ي، اعضامحلي رهبرانبين مشاركت  ريتوسعه تحت تأث يهابرنامهتوان بيان كرد مي

  . )Rami et al., 2020( دنقرار دار يدولت يهانهاد ها و سازمان

كردن، راهنمايي يندفرا توان آن رااز رهبري ارائه شده است، اما مي مختلفياگرچه تعاريف 

در نظر گرفت كه در يك گروه  مشترك براي رسيدن به هدفدادن و حكمراني بر رفتار ديگران الهام

عنوان بهنفوذ زيادي در اجتماع دارند و معموالً  يمحل . رهبران)Rami et al., 2019( افتداتفاق مي

روستايي توسعه هاي ، برنامه. به همين دليلكننديعمل مها و پذيرش نوآوري هافعاليت شگاميپ

 د.ناستفاده كن يخوببه ييروستااجتماعات در  شبكه همكاري جاديدر ا يرهبران محلتوان از  ديبا مي

مينه مناسبي براي ، زتوسعه هايبرنامهدر  يرهبران محل مشاركت و حضور با اين در حالي است كه

 Ozor and( آيدفراهم مي هاي توسعهها و كارگزاريسازمان بخشي به فعاليتمشروعيت

Nwankwo, 2008( . هاها و پروژهتوانند با مخالفت با برنامهدر غير اين صورت، ميرهبران محلي ،

براي جلب اطمينان و اعتماد اعضاي اجتماع نيز همچنين  ها را با خطر جدي مواجه سازند.موفقيت آن

هاي ممتاز رهبران محلي معموالً نماينده بخشين وجود، ا نياز است. باحمايت رهبران محلي به 

خاص شوند. هاي گروه طرفهاي توسعه به و ممكن است موجب سوگيري منافع برنامه هستنداجتماع 

هاي اجتماعي افزايش پيدا شود كه شكاف حاصلبايد اطمينان در كار با رهبران محلي مي بنابراين

  )Oakley and Garforth, 1985( دنكننمي

 اندازو چشم 2، تبادل اجتماعي1نشافتايگمشامل رهبري روستايي  تبيين در مفاهيممهمترين 

شكل  يو خانوادگ يشخص كياساس روابط نزد بردر گماينشافت  يروابط اجتماع. است 3نقاط قوت

خود را  يكنند و اغلب زندگيكمك م گريكديشناسند، به يرا م گريكديمردم ، اساساين بر  .گيردمي

 Daley and( دهندقرار ميمشابه  يهااز افراد با هنجارها و ارزش يبا گروه كوچك كيدر تعامل نزد

Avant, 2013( .،خود با ديگران را توضيح در روابط چگونگي رسيدن افراد به تصميم  تبادل اجتماعي
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3. Strengths perspective 
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و پيوند  لتعامتبادل منابع مادي و اجتماعي، مبناي استوار است كه بر اين فرض  مفهوماين . دهدمي

اهميت از ي روابط، هستندكه منابع محدود  ييروستااجتماعات در بنابراين، است. يكديگر  با هاانسان

، جهي. درنتدنكنكمك  ياساس يهازاين نيبه منابع و تأم يابيدر دست كه به افراد برخوردارندبيشتري 

، ها، گروهرا به خانواده هاآنكه  است يبه خدمات يمنابع و دسترس ميتقس با هدفبين افراد روابط 

روابط  كمكبا افراد  ،انداز نقاط قوتمفهوم چشمدر  .دهدپيوند مي ساير اجتماعاتها و سازمان

 كننديم دايپ طياز نقش خود در جامعه و مح يشتري، درك بيكديگر دارندي كه با و مبادالت ياجتماع

)Avant et al., 2013(. براي رهبري پيوندهاي اجتماعي برقراري ارتباط و ايجاد ، به اين ترتيب

ايجاد كه شبكه ارتباطي مناسبي بين افراد  است مؤثرهنگامي رهبري و  استضروري اجتماعات نيز 

 مؤثربرقراري ارتباط  تماماً دربارهاهميت اين موضوع تا حدي است كه برخي معتقدند رهبري  .شود

  .)Luthra and Dahiya, 2015( است

به  رقادخوبي با ديگران برقرار كند ارتباط نتواند اما اگر ، باشد يتواند هركسيرهبر م كي

 است و ضامن موفقيت يشرط رهبرشيپ يارتباط يستگيشاديگر، بيانبه نخواهد بود. يرهبر

(Barrett, 2006; Flauto, 1999; Springer et al., 2020).  آنچه افراد شود موجب ميارتباط

سازي اهميت ويژه دارد. شبكه ،بيندراينبه اشتراك گذارند. را انتظار دارند  گرانيدارند و آنچه از د

توانند اطالعات، دانش، معني ايجاد ساختاري از روابط شخصي با افرادي است كه مي سازي بهشبكه

به  دنتري داشته باشچنانچه رهبران محلي شبكه ارتباطي بزرگمنابع را فراهم آورند.  ،در كلبينش و 

 دسترسي داشته باشندبيشتر  ،شودبين افراد مبادله ميكه  منابعيكند به ها كمك ميآن

)Stobierski, 2019( . ه هنگامي ويژهنيست، ب يآسانكار لزوماً  يها از نظر ساختاركنترل شبكهالبته

در  خاصي ساختار ،)كنشگرانافراد (بين ارتباطي  پيوندهاي همچنين،. كه بزرگ و پيچيده باشند

پيوندهاي كه  يحالت براي مثال. كندشبكه را تعيين ميدر نهايت كاركرد كه نمايد ميايجاد  شبكه

اگرچه د. نايجاد نماي در ساختار شبكه مشابه يهايژگيو اي اتيبا خصوصافراد از  ييهاخوشه ،ارتباطي

كمك به كاهش بوروكراسي و موانع ناشي از آن است،  ،محليرهبري  ارتباط به شبكه دهاياز ام يكي

چگونه  داده استنشان  يشناسجامعه قاتيتحقبراي مثال،  نابرابر باشند. قاًيتوانند عميها ماما شبكه

 Tsvetkova( بري شونداتوزيع نابرابر نفوذ در شبكه موجب افزايش نابربا  دننتوايم بزرگ يهاشبكه

et al., 2018( .  

هاي ايجاد تواناييدر توسعه روستايي نشان داده است يك عامل مهم  هانتايج ساير پژوهش

 .)Krishna et al., 2003( دنكه قادر به بسيج و اداره مؤثر منابع باشاست سازماني در سطوح محلي 
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 شودبخشي از توسعه روستايي محسوب مي ياجتماعهاي و سازمان نهادها به همين دليل، بهبود

)Rami et al., 2019( .شوراهاي  ،هاشده مانند تعاونيدهيهاي سازمانتشكيل گروه ها،يكي از ابزار

تشكيل . استهاي اجتماعي محلي تر، تشكيل شبكهيا به بيان كلي ييروستاهاي محلي و انجمن

محسوب  ويژه زنان روستاييبه افراد براي مراقبت از منافع مناسبيروش  ،هاي محليو شبكه هاگروه

همچنين، با . )Esparcia and Serrano, 2016( كه معموالً از منابع كمي برخوردارند شودمي

توان مديريت توسعه بهتر مي ،هاي اجتماعي محلياز طريق شبكه اجتماعسازماندهي و هدايت 

هاي اجتماعي در شبكه حضوررو، تحليل ذينفعان محلي بر مبناي ازايني را پيگيري نمود. روستاي

يا  ها، تغييرات سرمايه اجتماعي و كشف ُكنشگران كليديتواند در بررسي فعاليت اين شبكه مي

  قرار گيرد. استفاده مورد شده  حاشيه رانده بهو هاي خاص  گروه

توان را مي يشبكه اجتماع، استشبكه اجتماعي بر پيوندهاي ارتباطي استوار  ايجادكه ازآنجا

 ,Hanneman and Riddle( رابطه دارند گريكديكه با نظر گرفت  افراد (كنشگران) در اي ازعده

عنوان به هاي اجتماعيدر تحليل شبكهها آن) بين ط(رواب وندي) و پافرادها (گرهاي از مجموعه. )2005

. استافراد  ميان يارابطهپيوندهاي  تحليلبر به جاي خود افراد تمركز  و شوددر نظر گرفته ميشبكه 

 شود تبيينو مانند آن  تبادل اطالعات، نفوذ، قدرتتواند برحسب ميدر شبكه  افراد ميانرابطه 

)Mayo et al., 2003(.  

استفاده شده است، اما  روستايي لمسائبررسي هاي اجتماعي در تحليل شبكه ازاگرچه 

شبكه رهبران محلي در  مطالعهتوان به ميبراي مثال . هستند اندك محليرهبران  مربوط بهمطالعات 

نشان داد رهبران  اشاره كرد كهن آمريكا ودر بوستيي روستا يدر منطقه ساحل رانيگيماه ياجتماع

موجب تسهيل رهبري  1اكولوژيكي-و ارتباطات اجتماعي هستند كنشگرانتر از ساير متفاوت محلي

در  يافتهباره پروژه احياي اراضي جنگلي و تخريبمطالعه ديگر در. )Stoll, 2017( آنان شده است

شبكه هاي پروژه ضمن تقويت شاخص اينكه  نشان داد استان خراسان جنوبييكي از روستاهاي 

 Ghorbani et( ، اتحاد و همبستگي اجتماعي آنان را ارتقاء داده استرهبران محليمشاركت و اعتماد 

al., 2016(.  

آنان به شبكه  مؤثركه رهبران محلي نقش مهمي در توسعه روستايي دارند و رهبري ازآنجا

هاي توسعه تا چه اندازه در ايجاد و ها و پروژهكه برنامه استارتباطي وابسته است، اين پرسش مطرح 

 حقيق حاضر براي پاسخ به اين پرسشاند. تبين رهبران محلي موفق بوده تقويت شبكه همكاري در

                                                                                                                                               

1. Social-ecological connections 
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با عنوان پروژه ترسيب كه  شدهاي توسعه روستايي در استان گلستان انجام درباره يكي از برنامه

ذكر اين نكته الزم است كه رهبران محلي  .استاجرا و در حال تعميم به ساير نواحي روستايي  ،كربن

. رهبران محلي رسمي، جايگاه رسمي در نظام اداري و استلي رسمي و غيررسمي شامل رهبران مح

اجرايي دارند و طيفي از نمايندگان ادارات دولتي، معلمان و يا نمايندگان و كارگزاران نهادها و 

توانند شامل رهبران . همچنين رهبران رسمي ميشوندرا شامل مي هاشركتتشكيالت محلي مانند 

 Oakley and)  كميته توسعه روستا يا اعضاي منتخب شورا باشندمسئول مذهبي، رئيس تعاوني، 

Garforth, 1985; Shahbazi, 2016). هاي توسعه به همين دليل در تحقيق حاضر مسئوالن كميته

نيز ياد روستايي هاي خرد توسعه صندوق هايسرگروهها به روستا در پروژه ترسيب كربن كه از آن

  محلي رسمي مورد بررسي قرار گرفتند.  انرهبرعنوان بهشود، مي

  تحقيق شناسيروش

اين منطقه  در استان گلستان انجام شد.پروژه ترسيب كربن تحقيق حاضر در منطقه اجرايي 

و  55° 40’ 37’’تا  55° 12’ 57’’با مختصات طول جغرافيايي در بخش جنوبي شهرستان آزادشهر 

ترسيب  پروژه. )GDNRWM, 2014( قرار دارد 37° 58’ 35’’تا  36° 25’ 2’’عرض جغرافيايي 

 زدايي، مشاركت و كارمحروميتآباد شهرستان آزادشهر و با هدف در حوزه تيل 1393از سال  كربن

. انجام شده استكربن  گروهي، توانمندسازي جوامع محلي و احياي منابع طبيعي در راستاي ترسيب

اساس اين پروژه بر بهبود معيشت خانوارهاي روستايي براي كاهش نياز به عرصه منابع طبيعي است 

تا به طبيعت فرصت تجديد حيات داده شود. در اين پروژه و در راستاي تمركززدايي دولتي سعي شده 

 .)Abedi Sarvestani, 2017( هاي مديريتي به مردم محلي تفويض شوداست بسياري از تصميم

در هاي خرد توسعه روستايي هاي توسعه يا صندوقهايي از زنان و مردان در قالب كميتهتشكيل گروه

هاي مشاركتي دركنار پرداخت وام به كه وظيفه اجراي برنامه انجام شداجراي پروژه ترسيب كربن 

به  اعضاءيكي از  و هستندعضو در هر گروه يا صندوق نفر  20تا  10 حدود. بر عهده دارنداعضاء را 

روستاهاي  ،كربنپروژه ترسيب عهده دارد.  يت و رهبري را بر، مسئوليت هداو سرگروه عنوان نماينده

توسعه  كميته 12و  12، 15داراي به ترتيب گيرد كه هر كدام ميدر برچال و كاشيدار را وامنان، سيب

كه  استرهبر محلي نفر  39بدين ترتيب، جمعيت مورد مطالعه شامل . هستندخرد صندوق يا روستا 

 هايتحليل شبكهروش آنان در قبل و بعد از اجراي پروژه ترسيب كربن با ساختار الگوي روابط بين 

رويكرد . قرار گرفتمورد سنجش در امور روستا ها و پيوند همكاري بين آنمورد بررسي اجتماعي 

هاي متقابل كنشگران اجتماعي است، تحليل كه مبتني بر مطالعه كنش ساختاري در علوم اجتماعي
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، علم تحليل شبكه اجتماعي، علم تحليل و مطالعه ساختار روابط بين واقعدرشبكه اجتماعي نام دارد. 

مانند هاي پيچيده از روابط را بهتوان مجموعهاست. با استفاده از تحليل شبكه مي هابخشافراد يا 

تجسم كرد و اندازه، شكل و تراكم شبكه  همبههاي پيوستهنشانهاز  1هاي گروهينقشه، گراف يا نگاره

 ليحلت. )Hansen et al., 2019( را به مانند يك كل و موقعيت هر عنصر درون آن را محاسبه نمود

روابط  شتريب شناختها، قدرت شبكه بارهرهبران در يآگاه شيافزاتواند براي مي ياجتماع يهاشبكه

  .)Hoppe and Reinelt, 2010( استفاده شود يجمع تيفعال يشبكه برا تيظرف تيو تقو

اين پرسشنامه بعد از اجراي پروژه تكميل استفاده شد. پرسشنامه از آوري اطالعات براي جمع

در قبل و بعد از اجراي پروژه برمبناي  همكاري بين رهبران محلياالت درباره ميزان حاوي سؤ كه شد

از نظرات  براي بررسي روايي پرسشنامه زياد) بود.كم تا خيلياي (از خيليطيف ليكرت پنج گزينه

 درباره پايايي نيزها بررسي. شدگران پروژه ترسيب كربن استفاده كارشناسان و تسهيل ،اساتيد دانشگاه

، بيشترين پايايي را شداي كه در تحقيق حاضر از آن استفاده گزينهنشان داده است مقياس ترتيبي پنج

 ,Hlebec and Ferligoi( هاي اجتماعي داردهاي سنجش در روش تحليل شبكهبين ساير مقياس در

در سال و در سال چهارم اجراي پروژه كدام از رهبران محلي ها با مراجعه به هر. پرسشنامه)2002

هاي كه در تحليل شبكهازآنجا. همچنان تداوم داردالزم به ذكر است اين پروژه . شدتكميل  1396

هايي شود، ويژگياجتماعي، روابط بين كنشگران و ماهيت آن در قالب يك شبكه ارتباطي بررسي مي

توان ميها اين ويژگيد. با اين وجود، از شوها وارد نميگونه تحليلدر اين يتشغل، سن و جنس مانند

از  جدايكه در تحقيق حاضر شبكه روابط رهبران محلي . ازآنجااستفاده كردشبكه تعريف  براي

آوري نشدند. هاي فردي، شغلي و مانند آن بررسي شده است، بنابراين اين قبيل اطالعات جمعويژگي

كه ضرورتي براي  ي استآوري اطالعاتخودداري از جمع نيز پرسشنامهيكي از اصول طراحي 

  گردآوري ندارند.

 تعيينها براي كه از جبر ماتريس شد نجاما 2افزار يوسينتنرم باتجزيه و تحليل اطالعات 

از  بدين منظور. كندمياستفاده براي نشان دادن روابط  هاگراف تئوريز اپارامترهاي شبكه و 

، ميانگين فاصله يافتگي پيوندها، تمركز شبكهتقالاندوسويگي پيوندها، هاي تراكم شبكه،  شاخص

. منظور از تراكم شبكه، شداستفاده  E-Iو شاخص  گروهيگروهي و برونپيوندهاي درون ،ژئودزيك

 به بيشتر شودو هرچه ميزان آن  استتعداد پيوندهاي موجود نسبت به كل پيوندهاي ممكن در شبكه 

                                                                                                                                               

1. Sociogram 

2. Ucinet 
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فرصت يا براي نشان دادن يافتگي پيوندها، انتقالشاخص از . استانسجام اجتماعي بيشتر  معني

. وجود دارددو ُكنشگر از طريق يك ُكنشگر ديگر بين  ايجاد ارتباطكه براي شود استفاده ميشانسي 

كه كاهش  استترين فاصله بين يك جفت ُكنشگر در شبكه  منظور از ميانگين فاصله ژئودزيك، كوتاه

نتيجه، افزايش و يا منابع در بين ُكنشگران و دردهنده سرعت بيشتر گردش و تبادل اطالعات آن نشان

. با كاهش ميانگين فاصله ژئودزيك، زمان مورد نياز براي ايجاد استاتحاد و انسجام شبكه همكاري 

ه منابع درون شبكه توانند با سرعت بيشتري بيابد و آنان ميهماهنگي بين ُكنشگران كاهش مي

نيز در تمركز شبكه معيار  شود.ميبيشتري انجام  سهولتدسترسي پيدا كنند و فعاليت گروهي با 

از شبكه تحت  دهد چه ميزانو نشان مي استارتباط با ميزان تمركز و يا تراكم پيوندهاي ُكنشگر 

گروهي، پيوندهاي پلي پيوندهاي برونبه اند. كه معموالً در مركز قرار گرفته است معدودكنترل افراد 

به اطالعات و  گروهي،سازد با افزايش سرمايه اجتماعي برونرا قادر مينشگران ُكشود كه گفته مي

، پيوندهاي دروني بيشتر شود نمايند. در مقابل، هرقدرها را وارد زيرگروه خود و آنيابند منابع دسترسي 

، سرمايه ديگربيانبه. بودگروهي بيشتر خواهد اجتماعي درونيعني سرمايه پايداري شبكه  وانسجام 

گروهي با ، اما سرمايه اجتماعي بروناستمربوط انسجام، همگني و اتحاد  گروهي بهاجتماعي درون

كند. كمك مي گروهبه پيشرفت و تحرك  هستندخارج از گروه فراهم كردن ارتباط بين ُكنشگراني كه 

 يعني كاهش انزوا يا جدااي توان به كاهش فقر شبكهگروهي مياجتماعي برونسرمايه با افزايش 

براي  شود.بيشتر ديده مياجتماعي  انكه معموالً در بين محرومكمك كرد ُكنشگران افتادگي 

تعداد كل پيوندهاي  هاز تفاوت بين پيوندهاي بيروني و دروني و نسبت آن ب E-Iمحاسبه شاخص 

  . )Hansen et al., 2019( شودُكنشگر در شبكه استفاده مي

  و بحث نتايج

رهبران  همكاريميزان شاخص تراكم در پيوند  دهدمينشان  1ارائه شده در جدول  نتايج

 كم خيليو در حد  %8در قبل از اجراي پروژه برابر  ي مورد مطالعههاروستا در امور مربوط به محلي

 ،يستاين افزايش زياد ناگرچه رسيده است.  %35به  %27با افزايش بعد از اجراي پروژه بوده است كه 

 رهبران محلياجراي پروژه ترسيب كربن توانسته است زمينه افزايش همكاري بين دهد نشان مياما 

است كه انسجام اجتماعي فزايد. قابل ذكر بيسرمايه اجتماعي منطقه  ورا فراهم آورد و بر انسجام 

 هادر تسهيل امور، تعامل ي مهمامليا شبكه و به عنوان ع اجتماعترين عامل در حفظ ساختار يك مهم

ميزان شاخص  همچنين،شود. هاي مشاركتي محسوب مينتيجه، انجام فعاليتو روابط اجتماعي و در

 است.رسيده  %1/53به  و بعد از اجرا %6/15ژه برابر در قبل از اجراي پرو همكاريدوسويگي پيوند 
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و بعد از اجراي در حد بسياركم در قبل از اجراي پروژه   شاخص اين ميزاندهد نشان مي اين يافته

پروژه با افزايش اين . به اين ترتيب، افزايش يافته استحد متوسط به  %37 تقريباً با افزايش پروژه

يكي از افزوده است. رهبران محلي  همكاري پايداري شبكهوسويه، بر ميزان هاي دروابط و تعامل

افزايش پايبندي  يا افراد وبين نهادينه شدن روح اعتماد در تواند ميافزايش شاخص دوسويگي داليل 

 همكاريدستيابي به  ،گروهي سرمايه اجتماعي برون با تقويتمحلي باشد كه   به هنجارها و عرف

اين  ميزانكه  نيز نشان داديافتگي  نتايج بررسي شاخص انتقال. پذير ساخته استبيشتر را امكان

 ديگر،بيانبه. افزايش يافته است %9/35به  و بعد از اجرا %1/16ه برابر شاخص در قبل از اجراي پروژ

اند و با افزايش  ها با يكديگر ارتباط برقرار كرده دهنده از طريق انتقالبعد از اجراي پروژه افراد بيشتري 

ها پايدارتر شده  در مقابل تغييرات و تنشهمكاري رهبران محلي گروهي، شبكه  سرمايه اجتماعي برون

 74/1به  12/2از  ،%38/0 با كاهش بعد از اجراي پروژهميانگين فاصله ژئودزيك  همچنيناست. 

براي  ُكنشگرفاصله اجتماعي بين دو به اين ترتيب، . شودكه ميزان متوسطي محسوب مي است رسيده

و ُكنشگران اتحاد و يگانگي بين تقويت  ضمن تواندمي كاهشاين . كاهش يافته استانجام همكاري 

الزم براي و كاهش زمان  موجب افزايش سرعت همكاري افزايش سرعت دسترسي افراد به يكديگر،

شاخص تمركز قبل از اجراي پروژه  همچنين. نمايدي بين رهبران محلي را فراهم هماهنگايجاد 

بعد از اجراي  و %2/61و  %6/66بر اساس پيوندهاي بيروني و دروني به ترتيب برابر  ترسيب كربن

. )2(جدول  رسيده است كه بيانگر كاهش اين شاخص است %3/32پروژه به صورت مشترك به 

قبل از اجراي پروژه ترسيب كربن ها همچنين گسترش همكاريدريافت و  %60ديگر، بيش از بيان به

در انحصار ُكنشگران مركزي بوده است كه بعد از اجراي پروژه با كاهش چشمگير به نصف رسيده 

  است. 

   رهبران محليپيوند همكاري  شبكه در كالن سطحي ها شاخصتغييرات . 1جدول 

  )%يافتگي (انتقال  )%دوسويگي پيوندها (  )%تراكم ( مرحله

 پروژهقبل از اجراي 

 بعد از اجراي پروژه

8  

35  

6/15 

1/53 

1/16  

9/35  

  هاي پژوهشمأخذ: يافته
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   رهبران محليپيوند همكاري  شبكه در تمركز شاخصتغييرات  .2 جدول

  مرحله
  تمركز شبكه

  )%بر اساس پيوندهاي بيروني (

  تمركز شبكه

  )%بر اساس پيوندهاي دروني (

 قبل از اجراي پروژه

 پروژهبعد از اجراي 

6/66  

3/32  

2/61  

3/32  

  هاي پژوهشمأخذ: يافته

پيوند  204 مجموعقبل از اجراي پروژه در  كهدهد نشان مي 3نتايج ارائه شده در جدول 

در داخل  همكاريمربوط به پيوندهاي % 2/92پيوند يا  188است كه تعداد  وجود داشته همكاري

 بودهگروهي)  (برون در بين روستاها %8/7ا ي همكاريپيوند  16گروهي) و  (درونروستاي مربوطه 

 %7/39كه با تراكم  استپيوند  474گروهي برابر  مورد انتظار درونهمكاري است. حداكثر پيوند 

رهبران در بين  )يروستاي درون(گروهي  درون متوسط پيوندهاي همكاري يا انسجامميزان  بيانگر

كه  استپيوند  1008لي برابر گروهي يا پ برونندهاي براي پيو. حداكثر پيوند مورد انتظار استمحلي 

پيوند همكاري  دهدنشان مينيز  E-Iشود. شاخص ميزان بسيار كمي محسوب مي، %6/1تراكم با 

شكل  .استگروهي آنان كمتر بوده  از روابط درون گروهي افراد مورد مطالعه قبل از اجراي پروژه برون

 قبل از اجراي پروژه رارهبران محلي شبكه گروهي الگوي فضايي پيوندهاي همكاري درون و برون 1

روستاهاي كاشيدار، ُكنشگران دهنده ، مربع و مثلت به ترتيب نشانهاي دايرهدهد. شكلنشان مي

خطوط  ،گروهي پيوندهاي درونبراي نشان دادن خطوط پررنگ از . همچنين، است چال و وامنانسيب

استفاده شده  براي ُكنشگران انگليسي حروفو از  گروهي پيوندهاي برونبراي نشان دادن رنگ كم

  است. 

  قبل از اجراي پروژه رهبران محليي شبكه گروه برون و درونهمكاري ي وندهايپ .3 جدول

  تراكم (%)  حداكثر ميزان مورد انتظار  درصد  تعداد  عامل

  7/39  474  2/92  188  گروهي پيوندهاي درون

  6/1  1008  8/7  16  گروهي پيوندهاي برون

  E-I  172-  3/84-  534  36 شاخص

  هاي پژوهشمأخذ: يافته
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  : راهنما 
   گروهيپيوندهاي درون              چالكنشگران روستاي سيب      
  گروهيكنشگران روستاي كاشيدار                  پيوندهاي برون      

  كنشگران روستاي وامنان            حروف: نام اختصاري كنشگر      

 قبل از اجراي پروژه رهبران محلي همكاري شبكهنشگران در الگوي موقعيت ُك .1 شكل

بعد پيوندهاي همكاري در شبكه رهبران محلي كه دهد مينشان  4شده در جدول نتايج ارائه

مربوط به داخل روستاها  %67پيوند يا  454است كه تعداد پيوند رسيده  678از اجراي پروژه، به 

مربوط  %33پيوند همكاري يا  224. همچنين، استبرخوردار  %8/95گروهي) است كه از تراكم  (درون

حال، از مجموع درعين. استبرخوردار  %2/22كه از تراكم  گروهي) است بين روستاها (برونبه پيوند 

پس از  اگرچه. استپيوند محقق شده است كه ميزان خيلي خوبي  454پيوند دروني قابل انتظار،  474

پيوندهاي مورد انتظار  %22اجراي پروژه بر ميزان پيوندهاي بيروني افزوده شده است، اما فقط حدود 

 همكاري رهبران محلي تا. بنابراين، پس از اجراي پروژه، يستاند كه ميزان زيادي نمحقق شده

گروهي و ميزان پايداري شبكه افزوده شده است. و بر ميزان سرمايه اجتماعي برون حدودي تقويت

گروهي نسبت به  پيوندهاي همكاري درون ،نيز نشان داد كه پس از اجراي پروژه E-Iشاخص 

گروهي الگوي فضايي پيوندهاي همكاري درون و برون 2شكل گروهي بيشتر است.  پيوندهاي برون

هاي دايره، مربع و مثلت به ترتيب دهد. شكلرا نشان مي پس از اجراي پروژهشبكه رهبران محلي 

. همچنين، از خطوط پررنگ براي استچال و وامنان نشان دهنده ُكنشگران روستاهاي كاشيدار، سيب
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از گروهي و  رنگ براي نشان دادن پيوندهاي برونكم گروهي، خطوط نشان دادن پيوندهاي درون

  براي ُكنشگران استفاده شده است. حروف انگليسي 

  از اجراي پروژه بعد رهبران محليي شبكه گروه برون و دروني همكاري وندهايپ .4 جدول

  تراكم (%)  حداكثر ميزان مورد انتظار  درصد  تعداد  عامل

  8/95  474  67  454  گروهي پيوندهاي درون

  2/22  1008  33  224  گروهي پيوندهاي برون

  E-I 230-  9/33-  534  36 شاخص

  هاي پژوهشمأخذ: يافته

  : راهنما

   گروهيپيوندهاي درون            چالكنشگران روستاي سيب     
  گروهيكنشگران روستاي كاشيدار                 پيوندهاي برون     

  كنشگران روستاي وامنان         حروف: نام اختصاري كنشگر     

 بعد از اجراي پروژه همكاري رهبران محلي شبكهنشگران در الگوي موقعيت ُك .2 شكل

 هاگيري و پيشنهادنتيجه

شبكه همكاري رهبران محلي پس از اجراي پروژه بهبود يافته و سرمايه نتايج نشان داد 

هم  ياجتماع هيسرمااند نشان دادهنيز تحقيقات اجتماعي در بين رهبران محلي افزايش داشته است. 
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بنابراين پروژه ترسيب ، )Morrison and Ramsey, 2019( است ياجتماعُكنش  جهيو هم نت نديافر

نش و تعامل بين بهبود ُك به افزايش ارتباط بين رهبران محلي و بايندهاي اجرايي فراكربن از طريق 

- ارتباطات اجتماعيافزايش نيز نشان داد  ن آمريكاوبوستمطالعه انجام شده در  .كمك كرده استآنان 

كه رهبران محلي بر ازآنجا. )Stoll, 2017( تواند به تسهيل رهبري محلي كمك نمايدمياكولوژيكي 

با يكديگر و درگير  روستاييان ارتباط بيشترتواند به مي آناننفوذ دارند، بهبود شبكه ارتباطي  ينساير

ايجاد بر اين تأكيد دارد كه عمران ملل متحد نيز  برنامه شدن آنان در امور روستا كمك نمايد.

ي بهبود سرمايه اجتماعي رهااكراهجمله هاي توسعه روستايي از هاي اجتماع محلي و گروه شبكه

 ,UNDP( گسترش دهندتوانند پيوندهاي ارتباطي بين افراد اجتماع را شوند كه ميمحسوب مي

 ,Onyx and Bullen( نياز دارد اجتماعي سرمايه از ذخيره مناسبي به جمعي ُكنشكه آنجااز. )2015

گروهي افزايش ارتباطات درون شبكه ارتباط همكاري و با بهبودرهبران محلي  ،)2005

پيدا  پيگيري امور روستادر  بيشتري راهمكاري  امكان، روستايي) (بين گروهيو برون روستايي) (درون

گروهي بعد از اجراي پروژه، ويژه بينگروهي و بههاي درونرغم بهبود همكاريعليالبته  .اندكرده

در مقايسه با رهبران محلي رهبران محلي روستاي خود ساير رهبران محلي با  كه نتايج نشان داد

گروهي افزايش انسجام و سرمايه اجتماعي دروناگرچه ارتباط همكاري بيشتري دارند. ساير روستاها 

شود، اما به معني نبود نياز به منجر به افزايش پايداري شبكه و از نقاط قوت شبكه محسوب مي

افزايش تعامل و ارتباطات  مشاركتي برهاي پروژهاين در حالي است كه گروهي نيست. پيوندهاي برون

بنابراين پيشنهاد د. نشوي نيز ميروستايگروهي و برونكه شامل ارتباطات بروناند بنا شدهُكنشگران 

حل  برايهمكاري  بهرهبران محلي  تشويقو  شناسايي نيازهاي مشترك بين روستاهابا شود مي

ي ديگر افزايش ارتباط هااز راه افزايش يابد.گروهي شبكه رهبران محلي روابط برون ،ها آن

با هماهنگي  هاها و برنامها و انجام فعاليتها و نهاده، معرفي رهبران محلي به سازمانگروهي برون

  . استرهبران محلي 

نتايج نشان داد بعد از اجراي پروژه ترسيب كربن از ميزان تمركز شبكه همكاري رهبران 

يري بيش از گذشته از دست گدهد انحصار قدرت و تصميمنشان ميمحلي كاسته شده است كه 

 روستا، توسعه مشاركتي در رو اهميت دارد كهاينده است. اين يافته ازكنشگران مركزي خارج ش

محلي  رهبرانكند كمك مي ،و كاهش تمركز شبكه استمهم آفريني همه كنشگران حضور و نقش

كاهش ميانگين همچنين، . ها پيدا كنندگيريبيشتري در تصميم مشاركت، امكان حضور و در حاشيه

سرعت تبادل همكاري در بين افزايش  بيانگر فاصله ژئودزيك پس از اجراي پروژه ترسيب كربن
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اين نتايج  .بيشتر كندرا هاي مختلف شدن آنان براي فعاليتهماهنگتواند كه مي استرهبران محلي 

افزون بر . )Ghorbani et al., 2016( استراستا با مطالعه انجام شده در استان خراسان جنوبي هم

مطالعات نشان داده است كاهش فاصله ژئودزيك بين كنشگران موجب افزايش برخي از نتايج  اين،

 Rudnick et( شودمينيز يادگيري بيشتر آنان از يكديگر همچنين و مادي نشر اطالعات و منابع 

al., 2019( .نشگران به يكديگر هنوز از سرعت متوسطي برخوردار حال، ارتباط و دسترسي كبااين

فواصل  ،روستاجمعي هاي ها و فعاليتدر برنامهبراي حضور رهبران محلي  ترغيببا كه  است

رهبران محلي در شركت  همچنين،بيشتري يابد. كاهش  تواندميدسترسي رهبران محلي به يكديگر 

هاي و روششناخت زبان بدن  ،مؤثردادن فردي مانند گوشهاي ارتباط مهارت آموزشهاي برنامه

شبكه همكاري رهبران محلي كمك نمايد. تقويت به بهبود ارتباط بين آنان و تواند ميحل تضاد 

و  )Seligman, 1997( شودميمحسوب مؤلفه اصلي در تمام روابط اجتماعي پايدار  ،كه اعتمادازآنجا

 آوردرا فراهم مياجتماع  بين اعضاي همكاري و شاركتم زمينه ،اجتماعي سرمايه از شاخصي عنوان به

)Bijani et al., 2012(واكاوي به  ،شبكه اعتماد بين رهبران محليضمن بررسي شود ، پيشنهاد مي

اظت حف و مدآاشتغال، درمانند  توسعه روستاهاي شاخصبر رهبران محلي  تقويت شبكه همكاريتأثير 

  .پرداخته شودمنابع طبيعي  از

  تشكر و قدرداني
با اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان  در طرح مطالعاتياين پژوهش  بودجه

هاي اجتماعي و سازماني پروژه تعميم ترسيب كربن با رويكرد تحليل عنوان تحليل اثربخشي شبكه

  تأمين شده است. شهر آباد شهرستان آزاداي در حوزه آبخيز تيلشبكه
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