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مقاله پژوهشی

استفاده از رویکرد تحلیل شبکهای در ارزیابی شبکة اعتماد
پروژۀ ترسیب کربن حسینآباد خراسان جنوبی
4

محمدعلی ابراهیمیزاده ،1حنانه محمدی کنگرانی ،*2حمید غالمی 3و هدایتاهلل نیکخواه
 3دانشجوی دکتری بیابانزدایی ،دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس.
 2دانشیار ،گروه بیابانزدایی ،دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس.
 1استادیار ،گروه بیابانزدایی ،دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس.
 4استادیار ،گروه علوم اجتماعی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس.
(تاریخ دریافت3118/8/34 :؛ تاریخ پذیرش)3118/30/33 :

چکیده
ارزیابی اجتماعی پروژه های منابع طبیعی در مناطق روستانشین ایران که بی گمان دارای آثار مثبت و منفیی متعیدد و متفیاوتی نییز بیوده
است ،میتواند نقش بسزایی در شناخت ضعف ها و قوت ها و بهبود روند اجرای این گونه پروژه ها در آینده داشته باشد .هید ایین تحقییق،
ارزیابی اجتماعی پروژة ترسیب کربن حسینآباد در خراسان جنوبی به روش تحلیل شبکهای برای بررسی مقدار اعتمیاد شیکلگرفتیه بیین
مردم و سازمان های درگیر در اجرای این پروژه است .مطابق نتایج این تحقیق ،بررسی شاخص های مختلیف شیبکۀ اعتمیاد ،نشیاندهنیدة
شکل گیری شبکه ای منسجم و یکپارچه در میان ذینفعان این پروژه است .شکل گیری اعتماد نشان از تأثیر مثبت مجریان پروژه بر دیدگاه
مردم محلی دارد و نویدبخش ایجاد بستری مناسب برای اجرای پروژه های منابع طبیعی در این منطقیه اسیت .بررسیی وضیعیت پیراکنش
قدرت در میان سازمان ها نیز نشان میدهد که از بین  44سازمان بررسی شده ،قسمت اعظم قدرت در انحصار حدود  30سازمان اسیت کیه
این موضوع از ضعف های این پروژه است و پیشنهاد می شود به منظور توزیع یکنواخت روابط مبتنی بر اعتماد در کل شبکه ،با برنامه ریزی و
سیاستگذاری مناسب ،از تمرکز قدرت در یک یا چند سازمان محدود کاسته شود.
واژههای کلیدی :ارزیابی اجتماعی ،تراکم شبکه ،سرمایۀ اجتماعی ،مرکزیت شبکه.

مقدمه
منابع طبیعیی از ثیروتهیای حیازز اهمییت بیرای
نسل های کنونی و آینده است که تأثیر بسییار مهمیی
در تعادل بوم شناختی ،درآمدزایی و توسیعۀ روسیتایی
دارد ( .)Costanza et al., 2014مدیریت منابع طبیعی
پدیدهای ذاتاً پیچیده است که اغلب با اهیدا متضیاد،
علوم غیرقطعی و بیاعتمادی درهم تنییده شیده اسیت
 نویسندة مسئول

( .)Vanessa et al., 2016پیروژههیای منیابع طبیعیی
بهمنظور بهرهبرداری پایدار از منابع موجود و بیا هید
حفظ خاک و پوشش گیاهی ،سال های متمادی اسیت
کیییه در کشیییورهای مختلیییف اجیییرا مییییشیییود
( .)Costanza et al., 2014استفاده از مشارکت مردمی
در حفظ و احیای منابع طبیعی بیهعنیوان ییک نییاز و
ضرورت مطرح است ،به طوریکه تأکیید بیر مشیارکت
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مییردم در تصییمیمهییای مییرتبط بییا منییابع طبیعییی
آسان ترین راهکیار حفیظ ایین منیابع ارزشیمند اسیت
(.)Derijani et al., 2018
این واقعیت را باید پیذیرفت کیه مسیازل و مشیکتت
فعلی منابع طبیعی و بیابان زدایی در ایران صرفاً مشکتت
فنی و تکنیکی نیست ،بلکه ریشه در مسازل سیاختاری و
اجتمیاعی دارد ( .)Karami & Hajivand, 2010امیروزه
بسیاری از پروژه های منابع طبیعی بهدلیل توجّیه ناکیافی
بییه خصوصیییات و موقعی یت ذینفعییان در شییبکۀ روابییط
اجتمییییاعی ،بییییا شکسییییت مواجییییه شییییده اسییییت
( .)Rahimi Balkano et al., 2015با وجیود ایین ،ایجیاد
سیسییتم نظییارت و ارزیییابی کییه جززییی از طییرحهییای
آبخیییزداری باشیید ،تییا کنییون جییدی گرفتییه نشییده و
سمتوسوی نگرش ذینفعان به آثار این طرحها نیز کامتً
مشخص نشده است (.)Karami & Hajivand, 2010
ارزیابی پروژه های منیابع طبیعیی از طرییق کنتیرل
پارهای شاخصها انجامپذیر است کیه اعتمیاد در شیبکۀ
ارتباطات را مییتیوان از مهیم تیرین ایین شیاخص هیا و
نشان دهندة وضعیت سرمایۀ اجتماعی در این پیروژه هیا
دانست ( .)Stern and Coleman, 2015بهطوری که در
ایران ،بیاعتمادی در روابط بین بهرهبیرداران و مجرییان
پروژهها ،چالش مهم و اساسی و از دالیل اصلی شکسیت
ایینگونییه طییرحهاسییت ( ;Ghorbani et al., 2012
 .)Ebrahimi Azarkhoran et al., 2014مشییارکت
بههمراه اعتماد ،دو بُعد سرمایۀ اجتماعی هسیتند کیه
بقا و پایداری روابط بین کنشگران را تضمین میکنند.
نظریۀ سرمایۀ اجتماعی فرض میکنید کیه هرچیه
بیشتر با دیگران پیونید داشیته باشییم ،نشیانۀ اعتمیاد
بیشیییتر میییا بیییه آنهیییا و بیییرعک خواهییید بیییود
( .)Putnam, 1995در دهههیای گذشیته اعتمیاد بیین
ذینفعان ،مؤلفۀ اصلی مدیریت منابع طبیعیی در نظیر
گرفته شده است .فرهنگ اعتمیاد ،پیوسیتگی فیرد بیه
اجتماع را تقویت میکند و موجیب تعیاون و همکیاری
متقابل افراد می شود ،تا آنجا کیه در نهاییت مییتوانید
هزینییههییای امییور را تییا حیید زیییادی کییاهش دهیید
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( .)Offe, 1996در جیییوامعی کیییه افیییراد از طرییییق
پیوندهای قوی و بادوام شبکه ای و اغلب در گروه هیا و
انجمن های داوطلبانیه بیا یکیدیگر در ارتبیا انید و در
میان آنان اعتماد ،مسئولیتپیذیری و تعهید اجتمیاعی
جاری است ،سطوح باالیی از میردم سیاالری ،اعتمیاد و
اشتیاق به همکاری بیا حکومیت و ثبیات سیاسیی بیه
چشم میخورد (.)Putnam, 1995
اعتماد را میتیوان در مییان افیراد جامعیه از ییک
طر و بین آنان و سازمانهای رسمی از سیوی دیگیر
شکل داد .این سازمانها تتش میکننید بیا مراجعیات
متعدد به جامعه ،نیازها و خواستههای آنهیا را بررسیی
کرده و در پروژه در نظیر گیرنید کیه ایین موضیوع در
نهایت تقوییتکننیدة اعتمیاد اجتمیاعی خواهید بیود.
ارزیابیهای اجتماعی به تقویت سرمایۀ اجتماعی و بیه
تعبیر روشنتر اعتماد بین مردم و سازمانهای رسیمی
منجر میشود (.)Haderabadi & Pouyafar, 2006
پیشفرض اساسی در مورد شیبکههیای اجتمیاعی،
وجود اعتماد و ح همکاری در پیونیدهای اجتمیاعی
است .این شبکه ها موجب تقوییت اعتمیاد بیین فیردی
می شوند ،به طوری که بدون ایین اعتمیاد ،شیبکه هیای
اجتماعی از معنا تهی میشوند (.)Putnam, 1995
رویکرد شبکه ای یکی از چهیار رویکیرد مطیرح در
تئوری سرمایۀ اجتماعی است و بیر ایین اصیل اسیتوار
اسییت کییه شییبکههییای اجتمییاعی دارای ارزشانیید و
میتوانند موجب افزایش بهره وری شوند .به طور کلیی،
تحلیل شبکه که برمبنای رویکیرد شیبکه ای و تئیوری
گرا ها ایجاد شده است ،نوعی روش تحلیلی در حوزة
تحقیق بینرشتهای است (.)Helms et al., 2010
) Prell et al. (2009در تحقیقییی بییهمنظییور
شناسییایی و ارزیییابی وضییعیت ذینفعییان در مییدیریت
منییابع طبیعییی ،از روش تحلیییل شییبکه بییا تأکیید بییر
شاخص های مرکزیت بینابینی ،مرکزیت درجه و تراکم
بهره جستند .نتایج این تحقیق نشان داد که ارتباطات
ضعیف در شبکه بر مقدار شاخص تراکم و در نهایت بر
چگونگی مدیریت این مناطق مؤثر است.
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) Klenk et al. (2009در پژوهشییی ،بییه ارزیییابی
پروژه های اجراشده در جنگل های کانادا پرداختنید .در
این پیژوهش از رویکیرد تحلییل شیبکه ای بیه منظیور
تحلیل روابط و تعامتت بین ذینفعیان اسیتفاده شید.
ارزیابی قدرت و اعتماد در مییان سیازمان هیا بیه روش
تحلیییل شییبکه ،نشییان داد کییه سییازمانهییای دارای
موقعیت های مرکزی ،میتوانند قویتر باشند ،زییرا در
زمینۀ نفوذ بر دیگران و دسترسیی بیه اطتعیات مهیم
موقعیت بهتری دارند.
) Ghorbani et al. (2012نیز به بررسیی اعتمیاد و
مشییارکت بییین نهادهییا و بهییرهبییرداران در منییاطق
روستایی ،با رویکرد تحلیل شبکه ای پرداختنید .نتیایج
نشان داد که دو نهاد ادارة دامپزشکی و شورای روسیتا
با کسب بیشترین حد اعتماد ،میتوانند کارکرد مهمی
در سیاستگذاری مرتع داشته باشند.
) Ebrahimi Azarkhoran et al. (2014در
پژوهشی با هد تحلیل ساختاری روابط اجتمیاعی بیا
تأکید بیر اعتمیاد و مشیارکت بیین ذینفعیان محلیی
رودخانۀ جاجرود در محدودة حوضۀ آبخیز سید لتییان
بییا روش تحلیییل شییبکۀ اجتمییاعی ،نشییان دادنیید کییه
انسجام اجتماعی براساس پیوندهای اعتماد و مشارکت
بین بهرهبرداران در حد خیلی ضعیف تا ضعیف است.
) Stern and Coleman (2015بیه بررسیی نقیش
اعتماد بهعنوان یکی از شاخصهای سیرمایۀ اجتمیاعی
در مییدیریت جییامع منییابع طبیعییی پرداختنیید و بییا
شکستن مفهوم اعتماد به اجزای آن و اصیتح تئیوری
اعتماد ،برای مدیریت منابع طبیعیی و تبییین اشیکال
مختلییف اعتمییاد ،چییارچوبی را بییرای ارزیییابی اشییکال
مختلف اعتماد ،در مدیریت منابع طبیعی ارازه کردنید.
آنها همچنیین بییان کردنید کیه بررسیی سیاختارها و
شیوه های مدیریت فرایندهای منابع طبیعی که سیبب
ایجاد یا افیزایش روابیط ارزشیمند مبتنیی بیر اعتمیاد
میشوند ،میتوانند همکیاریهیای آینیده را تقوییت و
تضمین کنند.
) Lee et al. (2015به بررسی ارتبا بین افیزایش

استفاده از رویکرد تحلیل شبکهای در ارزیابی...

دانش و ارتباطیات افیراد ،اعتمیاد ،روابیط اجتمیاعی و
منافع مشترک با مقدار سیرمایۀ اجتمیاعی پرداختنید.
نتایج تحقیق آنیان نشیان مییدهید کیه نقیش روابیط
اجتماعی از منافع مشترک و اعتماد مهم تر اسیت ،امیا
نکتۀ شایان توجیه ایین اسیت کیه دانیش و ارتباطیات
متخصصان در تشکیل سرمایۀ اجتماعی بیشترین تأثیر
را داشته است.
) Mohammadi Kangarani et al. (2016بییا
بررسی و تحلیل شبکۀ اعتمیاد مییان شیاغتن بخیش
گردشییگری در روسییتای طبییل (در جزیییرة قشییم) بییا
استفاده از رویکرد تحلییل شیبکهای بییان کردنید کیه
بهره گیری از افراد بهره مند از مرکزیت زییاد در شیبکۀ
اعتماد ،برای افزایش اعتماد و همکیاری بیین شیاغتن
بخش طبیعتگردی مؤثر خواهد بود.
) Vanessa et al. (2016با بررسی وضعیت توزییع
قدرت در میان سازمان های مجری پیروژه هیای منیابع
طبیعییی بییا روش تحلیییل شییبکه ،اعییتم کردنیید کییه
به منظور افزایش جذب اعتماد و مشیارکت ذینفعیان،
توزیع قدرت در بین سازمان های مرتبط باید به شیکل
یکنواخت تری صورت گیرد و از تمرکز قدرت در یک یا
چند سازمان محدود کاسته شود.
پروژة ترسیب کربن حسین آباد بیا اهیدافی در سیه
مقیییاس جهییانی ،ملییی و محلییی طراحییی شیید کییه از
مهم ترین اهدا محلی این طرح میتوان بیه تشیکیل
گروه های توسعۀ روستایی ،ایجیاد صیندوق هیای خیرد
اعتباری ،ارازۀ برنامیههیای تیوجیهی و آموزشیی بیرای
ایجاد و توسعۀ فعالیت های تولیدی جنبی ،جیایگزینی
منابع سوختی فسیلی و سنتی با انیرژیهیای پیاک در
راستای فقرزدایی و بهبود شاخص هیای توسیعه اشیاره
کییرد .در اییین زمینییه بییا تشییکیل  11گییروه توسییعۀ
روستایی ،آموزش های متنوع شغلی صورت گرفت .هیر
گروه توسعه در سال ،به طور متوسط  20نشست بیرای
بررسی مسازل مختلف برگزار کرده است ،به طوری کیه
بیدون شییک تشیکیل گییروههیای توسییعۀ روسییتایی از
مهم ترین دستاوردهای پروژه بوده است .در این پیروژه
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که با اعتبار بین المللی  3/7میلیون دالر آغاز شید ،بیه
مسئلۀ فقرزدایی و اشتغال زایی تأکید جدی شده است.
در همین زمینه 270 ،وام به منظور ایجیاد پیروژه هیای
تولیییدی ماننیید پرواربنییدی دام سییبک ،زنبییورداری،
پرورش مرغ ،بوقلمون و شتر ،خربزه کیاری ،قیالیبیافی
گلیم بافی ،آرایشگری ،گلدوزی ،سرمه سوزی ،بافندگی،
تابلوفرش ،نهالکاری و سبزیکاری اعطا شید؛ بیه طیوری
که نسبت جمعیت شاغل بیه جمعییت فعیال در سیال
 3187در مقایسه بیا سیال  3181از  10/2درصید بیه
 41/7افزایش داشته است (ایین آمیار مربیو بیه سیه
سال نخست اجرای پروژه است ،درحالی که هم اکنیون
پ از گذشت سیزده سال ،این پروژه در مرحلۀ سوم،
همچنییان در حییال اجراسییت) .بییهعنییوان نمونییه،
خانواده هایی که برای تیأمین مصیار سیوختی خیود
اقدام به بوته کنی میکردند ،در طیی پینج سیال از 81
درصد به  31/4درصد کاهش یافت .نیاز این خانوارهیا
از راه تأمین گاز (به صورت کپسول) و استفاده از انرژی
خورشیدی جبران شد .در این میان آموزش های پروژه
و درک مییییردم از اهمیییییت حفییییظ و نگهییییداری
مراتییییع بیشییییترین تییییأثیر را داشییییته اسییییت
(.)Falsoleiman & Chakoshi, 2011
سؤال اساسی این تحقیق ایین اسیت کیه چنانچیه
مشییکتت و مسییازل اجتمییاعی روسییتازیان در اجییرای
پروژه های بیابان زدایی ایران میورد توجیه جیدی قیرار
گیرند و در مسیر حیل ایین میوارد گیام هیای مثبتیی
برداشته شود ،این اقدامات تا چه حید موجیب تقوییت
اعتمییاد خواهنیید شیید چییه رونییدی را در تحلیییل
شاخص های مختلف شبکۀ اعتماد ،شاهد خواهیم بود
در نهایت ،وضعیت جذب اعتماد در میان سازمان هیای
درگیر در اجرای پروژة ترسیب کربن خراسیان جنیوبی
چقییدر همگیین و یکنواخییت بییوده اسییت اییین مقالییه
همچنین با هد شناسایی ضعف ها و قوت های شیبکه
اعتماد میان ذینفعان مردمی و دولتی در این پیروژه و
همچنین بررسی حد تأثیر انواع حماییت شیبکه ای بیر
جلب اعتماد ذینفعان مردمیی در پیی اجیرای آن ،بیه
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بررسی این فرضیه مییپیردازد کیه توجیه بیه مسیازل
اجتمییاعی در اجییرای پییروژههییای منییابع طبیعییی و
بیابان زدایی ،تأثیر بسزایی بر تقویت اعتمیاد در شیبکۀ
ارتباطات بین ذینفعان و سازمانهای اجراییی خواهید
داشت.
مواد و روشها
منطقة پژوهش

به منظور احیای اراضی مرتعی و جنگلی تخریبشده
در شهرستان سربیشه ،پروژة ترسیب کربن حسیین آبیاد
غیناب با مشارکت ادارة کل منابع طبیعی و آبخییزداری
خراسان جنوبی ،صیندوق تسیهیتت جهیانی ( )GEFو
سازمان ملل متحد ( )UNDPاز سال  2001آغیاز شید.
این پروژه در محدودة  13روستا بیا مسیاحت 344000
هکتار ،به منظیور افیزایش مقیدار کیربن ترسییبی از راه
احیای اراضی تخریبشده و کشت گونه های مقاوم اجیرا
شد .این منطقه که همجیوار میرز افغانسیتان اسیت ،در
دوره ای نزدیک به یک دهه ،اردوگیاه اسیکان مهیاجران
غیرقانونی این کشور بود .این موضوع سیبب وارد آمیدن
فشار بیش از حد به اکوسیسیتم شیکنندة ایین منطقیه
شده و آن را به بیابانی با پوشش گیاهی بسیار ضیعیف و
مسیتعد فرسییایش آبیی و بییادی تبییدیل کیرده بییود .بییا
ایینهمییه ،در اییین محییدودة جمعیتییی در حییدود 800
خانوار مستقر است که دامداری و کشاورزی در مقییاس
محدود و با تکیه بر همین اراضیی تخرییبشیده ،شیغل
اصلی آنان است .پ از اجرای موفق گام نخست پیروژه
از سال  ،2001گام های بعدی نیز بیا تأکیید بیر مسیازل
اجتماعی با روش هیای مشیارکتی ادامیه دارد .از جملیه
اهدا پروژة ترسیب کربن خراسان جنوبی میتوان ،بیه
پرداختن بیه مهیم تیرین تهدییدهای پییش روی منیابع
جنگلی و اراضی مرتعی در ایران ،شامل ایجیاد معیشیت
پایدار ،امنیت غذایی و مقابله با بیابان زایی از راه ارتقیای
فعالیت های یکپارچۀ مشارکتی ،احیای اراضیی در قالیب
توسییعۀ جنگییلهییا و مراتییع تخریییبشییده اشییاره کییرد
(.)Haderabadi & Pouyafar, 2006

استفاده از رویکرد تحلیل شبکهای در ارزیابی...

23

شکل  -3موقعیت جغرافیایی محل اچرای پروژه (ایران ،استان خراسان جنوبی ،شهرستان سربیشه ،بخش مرکزی)

شیوۀ اجرای پژوهش

پ از شناسایی سیازمان هیای میرتبط بیا اجیرای
پروژة ترسیب کربن حسین آباد به روش مصیاحبه و بیا
روش گلوله برفی شامل  41سازمان ،اولیین پرسشینامه
با هد شناسایی فعال ترین و مؤثرترین سیازمان هیا از
بین سازمان های شناساییشده تهیه و توسیط  48نفیر
از کارشناسان همین سازمان ها تکمیل شد و در نهایت
 10سازمان (شامل سیازمان هیا دولتیی ،سیازمان هیای
مردم نهاد ( )NGOمؤسسه های بیین المللیی ،مشیاوران
حقوقی پروژه و شرکت های تعاونی روستایی) شناسایی
شییدند .سییپ پرسشیینامۀ دوم بییا هیید جمییعآوری
داده های ضروری برای تحلیل شاخص هیای اعتمیاد در
شبکۀ ارتباطات مردمیی و سیازمانی طراحیی و در 81
نسخه توسط ذینفعان محلی و افراد مرتبط بیا پیروژه
تکمیل شد.
پرسشنامۀ سوم نییز بیا هید حیذ تیأثیر رونید
عمومی تغییرات شاخص اعتماد در جامعه (که متأثر از
اجرای این پروژة خاص نیست) در  12نسخه تهیه شد
که  13مورد در روستاهای تابعه و  23میورد در خیار
از محدودة اجرای طرح تکمییل شید .از متیداول تیرین
روش های جمیع آوری داده در روش تحلییل شیبکه ای
میییتییوان بییه پرسشیینامه و مصییاحبه اشییاره کییرد
( .)Rendon et al., 2019تحلیل شبکهای از تازهتیرین

روش های مطرحشده است که در خصوص حل مسئله،
شیییناخت روابیییط ،تصیییمیمسیییازی ،سیاسیییتگذاری،
برنامه ریزی و مدیریت سازمانی مؤثر واقع شیده اسیت
(.)Mohammadi Kangarani, 2010
در گام بعیدی ،شیاخص اعتمیاد کیه از مهیمتیرین
شاخص های بررسی وضعیت سرمایۀ اجتمیاعی شیبکه
در مطالعات پیشین است ( ;stern & Coleman 2015
 )Smith et al., 2013انتخیاب شیده و حید تیأثیر ایین
پروژه بیر شیبکۀ اعتمیاد ارزییابی شید .قاعیدة کلیی در
رویکرد شبکهای این است که ویژگیهیای روابیط مییان
واحدها را به جای ویژگیهای فردی آنها بررسی میکنید
(.)Mohammadi Kangarani & Mohammadi, 2014
روش تحلیل

بییرای تحلیییل دادههییای جمییعآوریشییده ،از روش
تحلیل شبکۀ اجتماعی 3استفاده شد .بدین ترتییب کیه
دادههای استخرا شیده در نیرمافیزار اکسیل و در قالیب
ماتری های مورد نیاز برای ورود به نرمافیزار UCINET
ثبت شدند .این نرم افیزار ضیمن ایجیاد قابلییت تحلییل
شاخص های مورد نظیر ،از طرییق ارتبیا بیا نیرم افیزار
 ،NetDrawامکان ترسیم و تحلیل گرافیکی داده ها را نیز
فراهم میکند .محققان به کمک این نرم افزارها ،با اعمیال
1 Social Network Analysis
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روش های مختلف ،تصاویر بسیار مفیدی از شبکه ها ایجاد
می کنند و سیپ بیه پیردازش و محاسیبه مییپردازنید
(.)Mohammadi Kangarani & Mohammadi, 2014
در ایییین پیییژوهش ،دادههیییای شیییبکۀ اعتمیییاد
در قالییییب شییییاخصهییییای زییییر تحلیییییل شیییید
(:)Mohammadi Kangarani et al., 2016
تراکم شبکه :این شاخص به صیورت نسیبت تعیداد
پیوندهای موجود ،به همیۀ پیونیدهای ممکین تعرییف
میشود و معر مقدار همبستگی شبکه است.
قابلیت گسست شبکه :این شاخص به صورت نسبت
جفت گره هایی که نمیتوانند بیه هیم برسیند تعرییف
میشود.
نقا برشی :نقاطی اند که بیا حیذ آنهیا ،سیاختار
شبکه به دو بخش غیرمتصل تبدیل مییشیود .وجیود
نقا برشیی ،احتمیال گسسیت بیشیتری در شیبکه و
تبدیل آن به دو بخش (بلوک) مجزا و بدون ارتبیا را
افزایش میدهد و نبود چنین نقاطی در شبکه میتواند
موجب جلب اعتماد و حل اختتفیات و درگییریهیای
شبکه در کوتاهترین زمان ممکن شود.
شاخص فراوانیی در شیبکۀ اعتمیاد :ایین شیاخص
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بیانگر تعداد روابط شکلگرفته بین هر یک از گره ها بیا
دیگران است که به شیکل گییری اعتمیاد منجیر شیده
است.
مقیاس بنیدی چندبُعیدی :(MDS) 3ایین مقییاس،
ابزاری برای تجسم سطح شیباهت ییک مجموعیه داده
است .با استفاده از ایین شیاخص شیباهت بیین رفتیار
سییازمانهییا در شییبکه و همچنییین مقییدار همگنییی و
همبستگی در شبکه ،محاسبه و به صورت تصیویری در
فضای دوبعدی نمایش داده میشود.
شییاخص مرکزیییت درجییه :اییین مرکزی یت ،تعییداد
ارتباطات را نشان میدهد .هرچیه نقطیه ای بیه مرکیز
گرا نزدیک تر باشد ،تعداد ارتباطات آن بیشتر بوده و
دارای قدرت بیشتر و جایگاه مهمتری است.
نتایج
بررسی اعتماد در ساختار شبکهای

نتایج ارزیابی شاخص اعتماد که در قالیب رویکیرد
شبکه ای و با کمک نرم افزار  UCINETانجیام گرفیت،
در جدول  3نشان داده شده است.

جدول  -3مشخصات شبکۀ اعتماد (خروجی نرمافزار )UCINET
شبکه

تراکم

قابلیت گسست

نقا برشی

اعتماد

0/201

0/037

ندارد

تراکم شبکه :تراکم شبکۀ اعتماد برای ایین پیروژه
 0/201محاسبه شد .ازآنجا که با افزایش تراکم در یک
شبکۀ بههمپیوسته ،روابط مستقیم بیشیتر مییشیود و
همبستگی بیشتری بین اعضیا وجیود خواهید داشیت،
تراکم زیاد در ایین شیبکه نشیان از همبسیتگی قابیل
قبول بین اعضای آن دارد.
قابلیت گسست شبکه :قابلیت ازهمگسستگی بیرای
شبکۀ اعتماد برابر  0/037است که عدد بزرگی نیست،
اما بیانگر احتمال وقوع گسست یا امکان نبیود اتصیال

در شبکه است.
نقا برشی :چنانکه در جدول  3نشیان داده شیده
است ،هیی نقطیۀ برشیی در شیبکۀ اعتمیاد سیازمانی
وجود ندارد و این شبکه پیوستگی زیادی دارد3 .
فراوانی شاخص اعتماد در شیبکه :نتیجیۀ مقایسیۀ
شاخص فراوانی شبکۀ اعتماد برای سازمان های دخییل
در اجرای پروژه در جدول  2نشان داده شده است.

1 Multidimensional scaling
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جدول  -2مقایسۀ شاخص فراوانی در شبکۀ اعتماد برای سازمانهای مرتبط (براساس خروجی نرمافزار )UCINET
شاخص
فراوانی

درصد روابط شکلگرفتۀ مبتنی بر اعتماد برای هر سازمان
بیشترین

300

میانگین

00

کمترین

0

بررسی فراوانی اعتماد شکلگرفته به سیازمانهیا از
سوی ذینفعان در جدول  2نشان دهندة شیکل گییری
 00درصدی (به طور میانگین) اعتماد مراجعه کننیدگان
به سازمان هیای مجیری اسیت .بررسیی ایین شیاخص
همچنین نشان میدهد که  28سازمان از  41سیازمان
درگیر در اجرای این پروژه توانسته اند اعتماد مراجعان
خود را دستکم در  10درصد از مراجعات اتفاقافتیاده
کسب کنند.

بییرای بررسییی حیید تییأثیر اجییرای اییین پییروژه در
شکل گییری شیاخص اعتمیاد و حیذ رونید عمیومی
تغییرات این شاخص که خار از تأثیرات اجیرای ایین
پروژه در جریان است ،دربارة تمایل به همکاری و حید
اعتماد به پروژه های منابع طبیعی و بیابان زدایی در13
روستای داخل محدودة طرح ،با  23روستا در خار از
محدودة طرح (به عنوان شاهد) پرسیده شد کیه نتیایج
در جدول  1ارازه شده است.

جدول  -1حد اعتماد به مجریان پروژههای بیابانزدایی در محدودة پروژه در مقایسه با مناطق اطرا
در روستاهای محدودة پروژه در روستاهای خار از محدودة پروژه (شاهد)
مقدار اعتماد (درصد)

08/1

نتایج نشان میدهد در مناطقی که تجربیۀ اجیرای
این پروژة بیابان زدایی را نداشته انید 41 ،درصید افیراد
تمایل به همکاری با چنین پروژههایی دارنید ،درحیالی
که در مناطق اجرای پروژة ترسیب کربن ،این اعتماد و
تمایل به  08/1درصد می رسد که  21درصید افیزایش
داشته است.
در جدول  4مقادیر کمّی مرکزیت درجه ،مرکزییت
بینابینی و مرکزیت بردار ویژه در شیبکه اعتمیاد ارازیه
شده است .چنانکه متحظه میشیود بیشیترین مقیدار
مرکزیت درجه ،مرکزییت بینیابینی و مرکزییت بیردار
ویژه ،مربو به ادارة کل منابع طبیعی است و پی از
آن سازمان های تعیاون روسیتایی ،اسیتانداری و مرکیز
آموزش فنی و حرفیه ای ،در جایگیاه هیای بعیدی قیرار
دارند .در مقابل کمتیرین مقیدار مرکزییت مربیو بیه
دانشییگاه بیرجنیید ،بانییک کشییاورزی ،شییرکت آب

41

منطقه ای ،سازمان ملیل متحید و مشیاور فنیی پیروژه
است.
بررسی گرافیکی شبکه اعتماد

مقیاس بندی چندبُعدی :نتایج تحلیل مقیاس بندی
چندبُعدی سازمانی در قالیب شیبکۀ اعتمیاد براسیاس
درجۀ همبستگی بین سطرها و ستون هیای متنیارر و
در قالب دو شاخص الگیوی انتخیاب و مقیدار همگنیی
شبکه اسیتخرا و تفسییر شید .در شیکل  2وضیعیت
پراکنش سازمان ها در شیبکه نشیان داده شیده اسیت.
بررسی شیاخص الگیوی انتخیاب نشیان مییدهید کیه
سیازمانهیای تجمییعیافتیه در مرکییز ،الگیوی رفتییاری
مشییابهی در شییبکۀ اعتمییاد دارنیید ،در حییالی کییه
سییازمانهییای پراکنییده در حاشیییه ،دارای کمتییرین
شباهت الگوی رفتاریاند.
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جدول  -4مقادیر مرکزیت درجه ،مرکزیت بینابینی و مرکزیت بردار ویژه در شبکۀ اعتماد
ردیف

نام سازمان یا ارگان

مرکزیت درجه

مرکزیت بینابینی

مرکزیت بردار ویژه

3
2
1
4
1
0
7
8
1
30
33
32
31
34
31
30
37
38
31
20
23
22
21
24
21
20
27
28
21
10

ادارة کل منابع طبیعی
سازمان ملل متحد
سازمان حفارت محیط زیست
سازمان تعاون روستایی
ادارة کل دامپزشکی
مرکز آموزش فنی و حرفهای
دانشگاه بیرجند
شورای استمی روستایی
دهیاری
فرمانداری
بخشداری مرکزی
آب و فاضتب روستایی
شرکت آب منطقهای
بانک کشاورزی
بانک توسعۀ تعاون
صندوق کارآفرینی امید
صندوق حمایت کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی
مؤسسۀ خیری امام علی (ع)
مشاور فنی پروژه
مشاور تشکیل گروههای توسعه
مشاور هزینه و فایده
مشاور صنایع دستی
مشاور بازاریابی
استانداری
ادارة کل امور روستایی
دفتر امور بانوان استانداری
شرکت تعاونی روستایی الغدیر سربیشه
انجمن رفتگران طبیعت
مؤسسۀ خیریۀ ابرار

70
4
0
14
31
12
2
42
44
12
11
30
1
2
38
47
7
21
33
1
27
38
21
21
43
30
31
8
32
32

3210
1
38
204
14
130
2
130
171
701
380
31
3
3
47
101
0
318
21
4
341
41
82
71
007
20
11
20
10
42

0/380
0/008
0/038
0/314
0/011
0/317
0/003
0/328
0/324
0/34
0/304
0/020
0/008
0/001
0/010
0/342
0/021
0/072
0/012
0/038
0/071
0/017
0/071
0/071
0/301
0/021
0/003
0/022
0/011
0/011

میانگین

21

382

0/007

بدین ترتیب که تعدادی از سیازمان هیا ماننید ادارة
کل منابع طبیعی ،فرمانداری سربیشه ،مرکیز آمیوزش
فنی و حرفه ای ،صندوق کارآفرینی امید ،دهیاریهیا و
شوراهای اسیتمی روسیتاهای تابعیه ،سیازمان تعیاون
روستایی و استانداری با تجمع در مرکز این شیبکه ،از

الگوی رفتیاری مشیابهی پییروی مییکننید و شیرایط
به نسبت یکسیانی در جلیب اعتمیاد ذینفعیان پیروژه
دارند .بهعبارت دیگر الگوی اعتماد در این سیازمان هیا،
شباهت زیادی به هم دارد .اما بررسی شیاخص مقیدار
همگنی شبکه نشیان مییدهید کیه نیاهمگنی توزییع
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سازمان هیا در گیرا و تجمیع آنهیا در ییک گوشیه از
تصویر ،مبین همبسیتگی ضیعیف بیین سیازمان هیای

درگیر در اجرای پروژه است.

شکل  -2وضعیت شاخص مقیاس بندی چندبُعدی در شبکۀ اعتماد سازمانی (خروجی نرمافزار )NetDraw

مرکزیت درجه :شیکل  1نمیایش مرکزییت درجیۀ
شبکۀ اعتماد در پروژة ترسیب کربن خراسیان جنیوبی
را نشان میدهد که با نرمافزار  NetDrawترسیم شیده
است .در این شکل ،مربعها نشاندهنیدة سیازمانهیا و
دایره ها نمایانگر مراجعه کنندگان هستند .خطیو نییز
اعتماد شکلگرفته بین سازمان ها و مراجعه کنندگان را
نشان میدهند .همچنین در این شیبکه سیازمان هیای
دخیییل در پییروژه ،بییا رنییگ آبییی و سییطح اعتمییاد بییه
سازمان ها ،توسط اندازة مربعها مشخص شده است .در
اییین شییکل ،سییازمانهییای واقییع در در مرکییز شییبکه،
مرکزیییت بیشییتری نسییبت بییه دیگییران دارنیید کییه
نشان دهندة نفوذ زیاد این سازمان ها بر دیگر ارگان ها و
برقراری اعتماد بین آنها و دیگر ارگان هاسیت .چنانکیه
در شکل  1مشاهده میشود ،ادارة کل منیابع طبیعیی
به عنوان مجری پروژه بیههمیراه فرمانیداری سربیشیه،

بخشداری مرکزی سربیشه ،ادارة کل تعاون روسیتایی،
سازمان فنی و حرفیه ای ،صیندوق کیارآفرینی امیید و
ادارة کییل جهییاد کشییاورزی ،اسییتانداری ،دهیییاری و
شورای استمی روستاهای تابعیه ،بیشیترین مرکزییت
درجه را در شبکۀ اعتماد دارند که این موضوع حیاکی
از اعتماد بیشتر مراجعان به این سازمان هیا و اهمییت،
قدرت نفوذ و کارایی زیاد آنها در شبکۀ اعتمیاد اسیت.
بنابراین این سیازمان هیا نقیش کنشیگر کلییدی را در
فرایند اجرای پروژه دارند.
در مقابل سازمانهای واقع در الییههیای بیرونیی و
حاشیییۀ شییبکه ،دارای مرکزیییت و قییدرت کمتییری در
شبکۀ اعتمادند .بیرای نمونیه در شیکل بیاال مشیاهده
میشود که بانک کشاورزی در جلب اعتماد هیی ییک
از مراجعان خود موفق عمیل نکیرده و دارای مرکزییت
درجۀ صفر است.
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شکل  -1گرا مرکزیت درجه برای شبکۀ اعتماد (خروجی نرمافزار )NetDraw

نمییایش دای یرهای شییبکۀ اعتمییاد :ش یکل  4بیییانگر
نمایش دایره ای سازمان های اجرایی در شیبکه اعتمیاد
پروژة ترسییب کیربن خراسیان جنیوبی اسیت کیه بیا
نرمافزار  NetDrawترسیم شده اسیت .در ایین شیکل،
مربع ها نشاندهنیدة سیازمان هیا و داییره هیا نماییانگر

مراجعهکنندگان هستند .همچنین سازمان های دخییل
در پروژة ترسیب کربن با رنگ آبی و سطح اعتمیاد بیه
سازمان براساس اندازة مربع هیا مشیخص شیده اسیت.
خطیو نییز اعتمیاد شیکلگرفتیه بیین سیازمانهییا و
مراجعهکنندگان را نشان میدهند.

شکل  -4گرا نمایش دایرهای برای شبکه اعتماد (خروجی نرمافزار )NetDraw
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در این شبکه ،ترافیک زیاد خطو در قسمت هایی
از شکل ،نمایشگر حجم زیاد اعتماد شکل گرفته اسیت
و بانک کشاورزی بیه عنیوان ییک سیازمان ایزولیه کیه
نتوانسته اعتماد هی یک از ذینفعیان را جلیب کنید،
جدا از شبکه مشاهده میشود .بررسی وضیعیت بانیک
کشاورزی با شاخص های مرکزیت که در جدول  4ارازه
شده نیز نشان میدهد که این بانک دارای ضعیف ترین
جایگاه در میان همۀ سازمانهای بررسیشده است.
بحث
اعتماد در ساختار شبکهای

بررسی زوایای مختلف شبکه اعتماد از قبیل تیراکم،
قابلیت گسست و نقا برشی ،نشاندهندة شیکل گییری
این شاخص در قالب یک شبکۀ منسجم و یکپارچیه ،در
میان ذینفعان این پروژه است .از مهم ترین دالیل ایجاد
اعتماد بین مردم و سیازمان هیا ،مییتیوان بیه برگیزاری
جلسات توجیهی و دریافت نظر شرکت کنندگان و توجه
جدی به نظرهای آنها اشاره کرد .این نتایج با یافته هیای
) Vanessa et al. (2016که شیکلگییری اعتمیاد در
شبکۀ اجرای پروژة تحیت بررسیی خیود را میرتبط بیا
برگزاری جلسه های توجیهی و آموزشی مییدانید نییز
تأیید میشود .از دیگر دالیل ایجاد شیبکۀ منسیجم و
یکپارچه اعتماد در این پیروژه ،مییتیوان بیه تشیکیل
گروه های توسعۀ روستایی با منافع مشترک برای آنهیا
(از قبیییل اعطییای وام و تسییهیتت بییرای تشییکیل
کارگاه های قالیبافی ،صینایع دسیتی و )...اشیاره کیرد.
این منافع تنها در شرایطی در دسترس ذینفعان قیرار
میگرفت که از شکل فردی به گروه های رسمی میورد
تأیید سازمان تعاون روستایی ،تکامل یافته باشند .ایین
در حیییییالی اسیییییت کیییییه نتیییییایج تحقییییییق
) Mohammadi Kangarani et al. (2016نشاندهندة
شکل نگرفتن اعتماد میان شاغتن بخیش گردشیگری
است .شیکل گییری شیبکۀ اعتمیاد در ایین پیروژه ،در
حقیقت نشاندهندة وجود روابیط متقابیل مبتنیی بیر
اعتماد بیین میردم و سیازمان هیای مجیری اسیت کیه

میتواند تیأثیر انکارناپیذیری بیر موفقییت پیروژه هیای
مشابه در این منطقه در آینده داشته باشد .در مبحی
بررسییی کمّییی شییبکه و فراوانییی شییاخص اعتمییاد،
شکلگیری  00درصدی این شیاخص (براسیاس نتیایج
رویکرد تحلیل شبکه ای) در نتیجۀ اجرای ایین پیروژه،
نشان از تأثیر مثبت و شایان توجه مجریان این پیروژه
بر دیدگاه مردم محلی ،نسیبت بیه پیروژه هیای منیابع
طبیعییی دارد و نویییدبخش ایجییاد بسییتری مناسییب
به منظور اجرای پروژه های منابع طبیعی در این منطقه
است.
یافته های حاصل از بررسی این پروژه نشان داد که
توجه ویژه به مسازل اجتمیاعی و مشیکتت اقتصیادی
روسییتاییان و اقییدام بییهمنظییور شناسییایی و حییل اییین
مشکتت در قالب اجیرای پیروژه هیای منیابع طبیعیی
(هرچند اندک) بهمعنای گره زدن موفقییت پیروژه بیا
منافع مالی ذینفعان است .بهعبیارت دیگیر مییتیوان
گفت توفیق گروه اجرایی پروژه در حلوفصل بخشی از
مسازل اجتماعی روستاییان که با تکیه بیر کمیکهیای
بتعوض به ذینفعان در قالب همکاری بیا پیروژه و بیا
هد کاهش فشار بر مراتع اطرا این روستاها حاصل
شده ،توانسته با ایجاد سرمایۀ اجتماعی ،تضمینکنندة
موفقیت فنی پروژه باشد .به ویژه در جوامعی که میردم
با مسازل اقتصادی و معیشتی دسیت بیه گریبیان انید،
توجه و اهتمیام مجرییان پیروژه بیه ایین نکتیۀ مهیم،
مییتوانیید بییه افییزایش اعتمییاد بییه اییین سییازمانهییا و
پروژه های بیابان زدایی بینجامد .افزایش اعتماد مردمی
میتواند ریشه در شناسایی صحیح مشکتت اجتمیاعی
و اجرای اقداماتی در زمینۀ حل این مشیکتت داشیته
باشد .از سوی دیگر ،شکل گیری ح اعتمیاد در ایین
پروژه را میتوان با تشکیل گیروههیای تعیاونی توسیعه
روستایی مرتبط دانست .نتیجۀ شکل گییری اعتمیاد و
رضییایت عمییومی در قالییب اییین پییروژه ،میییتوانیید
تضمین کنندة همکاری با گام های بعدی ایین پیروژه و
طرح های مشابه در منطقه باشد .نتایج پژوهش پاتنیام
نیز نشان میدهد که عضویت در شبکه های اجتمیاعی،
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به افیزایش اعتمیاد و شیکل گییری سیرمایۀ اجتمیاعی
کمک میکند که با نتیایج ایین تحقییق مطابقیت دارد
).(Putnam, 1995
افزایش  21درصدی شکل گیری شاخص اعتمیاد و
رضایت مندی در منطقۀ اجرای این پروژه در مقایسه با
مناطق شیاهد ،تیأثیر اجیرای ایین پیروژه را بیر رونید
تغییرات شاخص اعتماد اثبات میکند.
بررسی گرافیکی شبکه اعتماد

بررسییی شییاخصهییای مختلییف نش یان م ییدهیید
سازمان های مجری در جلب اعتمیاد ذینفعیان موفیق
بوده اند ،اما این سازمان ها شباهت رفتاری و همبستگی
زیادی با هم نشان نمیدهند .بررسی شیاخص ضیریب
همبستگی با تأکید بیر دو شیاخص الگیوی انتخیاب و
مقدار همگنی برای شبکۀ اعتماد نشیان مییدهید کیه
تنها الگوی رفتاری تعداد کمی از سازمان هیا ،شیباهت
زیادی با هم دارد؛ ضمن اینکه این سازمان ها بیهشیکل
همگنییی نیییز در شییبکۀ اعتمییاد توزیییع نشییدهانیید و
همبستگی ضعیفی دارنید .بررسیی وضیعیت مرکزییت
درجه ،مرکزیت بینیابینی و مرکزییت بیردار وییژه نییز
نشان میدهد که بخیش اعظیم قیدرت جیذب اعتمیاد
ذینفعان ،در بین حیدود  30سیازمان مثیل ادارة کیل
منابع طبیعی (از بین بیش از  40سازمان تحت بررسی)
متمرکز شده است که در مرکز گیرا مرکزییت درجیه
(شکل  )1نیز نمایش داده شده اند و دیگر سیازمان هیای
موجود در حاشیۀ گرا مذکور ،نقش ناچیزی در جلیب
اعتماد ذینفعان این پیروژه دارنید .قیرار گیرفتن بانیک
کشاورزی بهعنوان واحد ایزوله در گیرا هیای مرکزییت
درجه و نمایش دایره ای و همچنین احراز ضیعیف تیرین
جایگاه در جدول نتایج مرکزیت درجه ،بینابینی و بیردار
ویژه ،نشان دهندة تعامل و همکاری ضعیف این مؤسسیۀ
مالی در اجرای ایین پیروژه و نیاتوانی در جلیب اعتمیاد
کاربران است .این در حالی است که مطیابق یافتیههیای
) Vanessa et al. (2016بییهمنظییور افییزایش جییذب
اعتمییاد و مشییارکت ،باییید توزیییع قییدرت در بییین
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سازمان های مرتبط بهشکل یکنواخت تری صورت گیرد
و از تمرکز قیدرت در ییک ییا چنید سیازمان محیدود
کاسته شود .البته بیا وجیود توزییع نامتناسیب قیدرت
جلب اعتماد در میان سازمان ها ،بررسیی پیچییدگی و
تراکم زیاد خطو در گیرا داییره ای شیبکۀ اعتمیاد،
نشاندهندة روابط پرتعداد مبتنی بر اعتماد ،بین مردم
و سازمان هاست که بهخوبی در میان سازمان ها توزییع
نشده است .این حجم روابط در شبکۀ اعتماد را بییش
از هر چیز باید بیا ارازیۀ سلسیله خیدمات اجتمیاعی و
اقتصییادی گسییتردهای بییه ذینفعییان (اعطییای وام و
تسهیتت) که با سیاستگذاری و مدیریت مناسیب و در
نهایت جذب مشیارکت و اعتمیاد میردم همیراه بیوده،
مرتبط دانست .شکل گییری اعتمیاد همچنیین ممکین
است نتیجۀ برگزاری جلسات توجیهی منظم و متعیدد
در روستاهای تحت پوشش ایین پیروژه ،دریافیت نظیر
شرکت کنندگان و استفاده از پیشنهادهای سازنده آنهیا
باشد که یافتههای تحقیقیات )Vanessa et al. (2016
نیز تأییدکنندة آن است.
یافته های این تحقیق نشان میدهد کیه تأکیید بیر
مسازل اجتماعی ،مثل آموزش و توجیه روسیتاییان در
زمینۀ اهدا و منافع پروژه در کنار شناسایی و ایجیاد
فرصییتهییای شییغلی بییرای مردمییی کییه تنهییا منبییع
درآمدشان دامداری با تکیه بیر مراتیع و کشیاورزی در
سطح بسیار محدود اسیت و همچنیین توزییع پیاره ای
امکانات اولیۀ زندگی (همچون تنور گازی ،آبگیرمکن
خورشیدی و  )...که قبتً از دل پوشیش فقییر گییاهی
مراتع اطرا تأمین میشد ،در بین کنشیگرانی کیه بیا
مسازل اقتصادی و معیشتی دست به گریبان اند ،توسط
سییازمانهییا و مجریییان پییروژه ،سییبب ایجییاد اعتمییاد
چشمگیر در شبکۀ ارتباطات ایین پیروژه شیده اسیت.
شکل گیری سرمایۀ اجتماع در قالب روابط مبتنیی بیر
اعتماد در این پروژه مییتوانید الگیویی مناسیب بیرای
استفاده در بسیاری از پروژه های مشابه در کشور باشد.
درحالی که ما اعتماد را در قالیب مفهیوم گسیتردة آن
بررسی و تحلیل کردیم ،برخیی محققیان بیه تفکییک

...استفاده از رویکرد تحلیل شبکهای در ارزیابی

 شناسیایی،سازمان هیای مجیری و ذینفعیان مردمیی
عوامل مؤثر بر این توفیق نسبی و تعیین سهم هر یک
از این عوامل بر موفقیت پروژه که مییتوانید ریشیه در
 همییاهنگی قابییل قبییول بییین،برنامییهریییزی صییحیح
 توجییه بییه، تییأمین اعتبییار مییالی الزم،سییازمانهییا
 پایبندی به اهدا اولیۀ،خواسته های ذینفعان مردمی
 نیز، داشته باشد...پروژه در همۀ سال های اجرای آن و
.میتواند در تحقیقات آتی لحاظ شود
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مؤلفه های اعتماد و بررسی هر یک از این مؤلفه ها نییز
 بنییابراین،)Stern & coleman, 2015( میییپردازنیید
پیشنهاد میشود کیه در گیامهیای بعیدی بیه بررسیی
 در قالیب،شکل گیری اعتماد در پروژه های بیابان زدایی
 اعتمیاد،مفاهیم متفاوت اعتماد از قبیل اعتماد متقابل
 اعتماد محتاطانه و اعتماد قانونی نیز پرداختیه،عقتنی
.شود
بررسییی مبنییای موفقیییت اجتمییاعی اییین پییروژه و
شکل گیری یک شبکۀ روابط مبتنی بیر اعتمیاد مییان
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Abstract
Social evaluation of natural resource projects in rural areas of Iran, which has certainly numerous
positive and negative impacts, can have an important role in identifying the strengths and weaknesses
and improving the implementation process of such projects in the future. The purpose of this research
is the social evaluation of the Hosseinabad carbon sequestration project in South Khorasan using the
network analysis method to investigate the level of trust formed between the people and the
organizations involved in the implementation of this project. According to the results of this study, the
evaluation of different trust network indicators showed the formation of a coherent and integrated
network among the beneficiaries of the project. The formation of trust indicates the positive impact of
the project executives on the local people's perspective and promises to provide a suitable environment
for the implementation of natural resource projects in this area. A study of the power distribution
among organizations also shows that out of the 44 organizations studied, most of the power is owned
by about 10 organizations, which is one of the weaknesses of this project and it is suggested to
distribute the relationships based on uniformity. Confidence in the entire network with proper planning
and policy reduced the focus of power in one or more limited organizations.
Keywords: centrality, Network density, Social Assessment, Social Capital.
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