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The issue of the present study is the relationship between participation and development, especially 
social development. One of the most important issues in social development is rural development plans. 
The success or failure of rural development plans or projects depends on the degree of involvement of 
local communities in the plans and their evaluation of the projects. In order to find out the relationship 
between rural participation in general in the development projects of Barakat Foundation (affiliated to 
the Executive Headquarters of Imam Khomeini), this study has studied the villages of Sarvabad city of 
Kurdistan province in the years 97-99. The research methodology was quantitative and with survey tech-
nique and questionnaire tools. The statistical population of the study included all stakeholders in Barakat 
Foundation projects during the years 97-99 in Oraman, Payglan, Bisaran and Jerizheh districts. The sam-
ple size was determined based on Cochran's formula and the sampling method was done by stratified 
sampling. A questionnaire was used to collect data, which was designed based on the objectives of the 
research. Then simultaneous regression analysis and Pearson correlation coefficient were performed on 
the collected data using SPSS Ver23 software. The results showed that there is a significant relationship 
between social justice, institutional trust, people's satisfaction with development projects, social belong-
ing, socio-economic status and public awareness of Barakat Foundation projects with the level of social 
participation in Barakat Foundation projects. In other words, these factors can be considered effective 
factors on people's participation in the projects of the Barakat Village Foundation in Sarvabad city.
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Extended Abstract

1. Introduction

he participation of society members as 
an inevitable need of our time covers all 

human dimensions at different intellectual, emotional and 
behavioral levels (Ylirenko et al., 2018). Today, the category 
of people's participation is considered a condition for the 
success of any type of program and macro-economic, so-
cial and development approach, and the reason for this T
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is the wide and diverse fields of participation (Sapienza, 

2019). The main issue of the present research is the social 
participation of the people in the projects of the Barakat 
Foundation, an institution that has made facilitating the 
development and progress of disadvantaged rural areas 
one of its main goals. Barakat Foundation, affiliated with 
the Executive Headquarters of the Order of Hazrat Imam 
(RA), is one of the hard-working institutions that, at the 
forefront of its activities, deals with the self-sufficiency of 
the people of deprived areas and compatriots who have 
not had a chance to show their talents. Barakat Foundation 
started working in order to develop and empower eco-
nomic and entrepreneurship activities in disadvantaged 
areas and now this foundation is active in wide areas to 
serve the disadvantaged and less developed areas, such 
as economic empowerment and entrepreneurship, devel-
opment of educational spaces through the establishment 
of Barakat schools including carrying out infrastructure 
works, building cultural-religious centers, developing 
insurance, financial and support services, building hos-
pitals and increasing the access of community members, 
especially compatriots living in disadvantaged areas, to 
healthcare services (the comprehensive model of the de-
velopment of disadvantaged and rural areas, 1400). Based 
on this, paying attention to the issue of social participation 
of the villagers in the border areas of Sarovabad is an un-
deniable necessity. Many of the projects implemented in 
these areas have not been used optimally and some poli-
cies have aggravated the phenomenon of coulbari in the 
region. In this research, an attempt has been made to mea-
sure the importance of the research variables in relation 
to the mentioned projects through the social participation 
of the villagers, and with specific theories and precise op-
erationalization of the variables, this issue is taken into 
consideration.

2. Methodology

The current research is quantitative in terms of meth-
odology and based on the survey method. A survey is 
a method of data collection in which certain groups of 
people are asked to answer a certain number of specific 
questions, which are the same for all respondents. The 
statistical population of the current research includes peo-
ple over 18 years old who were beneficiaries of Barakat 
Foundation projects in villages of Sarovabad city between 
1997 and 1999. Considering the size of the studied popu-
lation, the sample size was calculated through Cochran's 
formula, based on which 385 people were selected as the 
study sample, and the sampling method was proportional 
quota sampling among the villages where Barakat Foun-
dation is active. It was done according to the population of 

each village. After selecting the target villages and distrib-
uting the sample size, people over 18 years of age were 
selected in the village using a simple random sampling 
method. In the selection of the samples, we tried to ob-
serve the age and sex combination as much as possible. 
The research tool was a researcher-made questionnaire, 
whose form and content validity were evaluated by ex-
perts in the fields of social sciences and the validity of the 
questions using Cronbach's alpha coefficient equal 0.74, 
which indicates the appropriate reliability and validity of 
the research measurement tool. SPSS version 23 software 
was used to analyze the data in two descriptive and infer-
ential sections. For this purpose, simultaneous regression 
analysis and Pearson correlation coefficient were used in 
the descriptive statistics section of frequency, percentage, 
the mean and standard deviation in the inferential statis-
tics section.

3. Results

The current research was carried out in the context of a 
society where more than 80% of them live in rural settle-
ments and mainly the densely populated villages of the 
province are also located in this area. This amount of 
the rurality coefficient is due to the fact that the region 
is bordered on the one hand and on the other hand due to 
the stability and life in rural areas in its current state. This 
means that in order to perpetuate the population of rural 
areas and prevent migration, rural development projects 
should be followed with higher priority in Sarovabad city, 
because without creating employment and productivity 
of activities, maintaining this situation is far from ex-
pected. The speed of changes in various social and tech-
nical fields, the rising expectations of the residents, the 
low productivity of activities, the increase in the popula-
tion rate and the weakening of the social structures of the 
studied society, put this prediction in front of researchers 
and development reformers. Let it happen in the future, 
causing a massive migration of villagers to the cities of 
Marivan and Sarovabad. Barakat Foundation, affiliated 
with the Executive Headquarters of the Order of Hazrat 
Imam (RA), through its activities in rural areas, seeks the 
permanence of the population in the border areas as a so-
cio-political requirement and depriving the villages of the 
region in the form of creating infrastructure and credits. It 
is job creation. 

4. Discussion

What will ensure the success of the activities of this or-
ganization is the social participation of the people in these 
projects, and in this regard, the main issue is not only the 
implementation of the projects but the more fundamental 

Daneshmehr, H., & Shaabani, R. Analysis of Structures Affecting People's Social Participation in Barakat Foundation Projects. JRR, 13(3), 434-451.



Autumn 2022. Vol 13. Num 3

436

thing, the exploitation of the projects and the creation of 
value. It is added in rural areas to justify their life. As it is 
well evident in the text of the article, the researchers have 
identified the structures that affect the social participation 
of the villagers based on the knowledge of the region and 
the theoretical framework used, and by using the survey 
method among the beneficiaries (people who are from the 
projects of the foundation were benefited) they investi-
gated the effects of each.

5. Conclusion

According to the results of the research, there was a sig-
nificant relationship between the six variables of social 
justice, institutional trust, satisfaction with construction 
projects, social belonging, socioeconomic base, and the 
level of people's awareness of social participation, and 
only two variables, sense of security and the degree of 
innovation, were found to have no relationship. They be-
came the main issue of people's social participation, in 
addition to the immediate benefits of the villagers, is the 
realistic approach of the Barakat Foundation through the 
presence of facilitators among the villagers, who hold ori-
entation courses and training classes for the people based 
on the capacities of the local community and the existence 
of knowledge. Natives are encouraged to participate in the 
requested field. The higher the degree of modernization, 
desire for working groups and belief in progress among 
the villagers, the higher the level of social participation 
among them, while the belief in tribalism and fatalism 
among the villagers as Collaborative barriers work. Also, 
belief in progress and development and fatalism have the 
greatest and least influence on the level of social partici-
pation, respectively.
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يكيازابعادمهمتوسعهدرميانجوامعروستايي،توجهبهبعداجتماعياستبهطوريکه،شكستياموفقيتطرحهايتوسعهروستايي
بستگيبهدرجهمشارکتودرگيرياجتماعاتمحليدرآنهادارد.مطالعهحاضربهدنبالتحليلسازههاياثرگذاربرمشارکتاجتماعي
روستائياندرپروژههايعمرانيبنيادبرکت)وابستهبهستاداجراييفرمانحضرتامام)ره((دربازهزماني1397-1399روستاهاي
شهرستانسروآباداستانکردستاناست.روششناسيپژوهشکميوبراساسروشپيمايشاستوبرايگردآوريدادههاازابزار
پرسشنامهاستفادهشدهاست.جامعهآماريشاملتماميافراديذينفعدرپروژههايبنيادبرکتدردهستانهاياورامان،پايگالن،
بيسارانوژريژهشهرستانسروآبادوروستاهايتحتپوششهستند.حجمنمونهبراساسفرمولکوکرانونمونهگيريسهميهاي
متناسب،385نفرباالي18سالتعيينشدوتحليلدادههابااستفادهازنرمافزارSPSS23انجامشد.نتايجنشاندادبينمتغيرهاي
عدالتاجتماعي،اعتمادنهادي،رضايتمنديمردمازطرحهايعمراني،تعلقاجتماعي،پايگاهاجتماعي-اقتصاديوميزانآگاهيمردم
ازپروژههايبنيادبرکتباميزانمشارکتاجتماعيمردمدرپروژههايبنيادبرکترابطهمعنادارومثبتوجوددارد.همچنينبين
متغيرهاياحساسامنيت،نوگراييووضعيتتأهلبامشارکتاجتماعيمردمدرپروژههارابطهاييافتنشد.درنهايتميتوانگفت
ظرفيتهايبااليتوسعهمنطقهدربخشهايتوسعهانساني،گردشگريوباغداريازيکسوونرخزيادبيكاري،عدمسرمايهگذاريبخش
دولتيوتوسعهنيافتگيمنطقهازسويديگر،زمينهپذيرشطرحهاوايدههاينودرميانمردمرافراهمساختهواينامرگزارههايسنت

کالسيکتوسعه)مقاومتروستائياندربرابرايدههاينو(رافروريختهاست.

کلیدواژه ها: 
شهرستانسروآباد،

بنيادبرکت،ستادفرمان
اجرايیحضرتامام)ره(،
توسعهروستايی،مشارکت

اجتماعی.

تاريخدريافت: 01 اسفند 1400
تاريخپذيرش: 25 خرداد 1401

مقدمه 

اجتنابناپذير نياز بهعنوان جامعه اعضای مشارکتپذيری
عصرما،همهابعادانسانیرادرسطوحمختلففكری،عاطفیو
رفتاریتحتپوششقرارمیدهد(Ylirenko et al., 2018).امروزه
مقولهمشارکتمردمشرطتوفيقهرنوعبرنامهورهيافتکالن
اقتصادی،اجتماعیوتوسعهبشمارمیرودوعلتاينامرنيز
گستردگیوتنوعزمينههایمشارکتاست(Sapienza, 2019).به
زبانسادهمشارکت،فرايندياجتماعیبهشمارمیرود،بهزعم
استاديوانت1،مشارکتعبارتاستازاينكهمردممحلی،افراد
ذینفعوتصميمگيرندههستندودرنتيجهمشارکتآناننبايد
دراينعرصهاتفاقی،اجباریويافقطمحدودبههمكاریباشد،

1. Stadivant

درعوضبايدکلفرايند،برنامهريزی،اجرا،مديريت،ارزشيابی
مشارکت، مهم وجوه از يكی برگيرد. در را منابع تقسيم و
مشارکتاجتماعياستکهمتضمنانواعفعاليتهایفردييا
اجتماعيتأثيرگذاربرتصميمگيريهاوسياستهایدستگاههاي
عموميازسطحپايينشهرداريونظامآموزشيتاسطوحباالتر
دستگاههايعاليقانونگذارياجراييوقضاييرادربرمیگيرد
(Bruce, 2017).درادبياتعامه،مؤلفههایفعاليتومشارکتبا

باهمدريکليستواحد همهمپوشانیدارند.هردومؤلفه
و اوليه يادگيری از فعاليتها از وسيعی طيف و گرفته قرار
اجتماعیشدندرحوزههایزندگیگرفتهتاتعامالت،روابط
بينفردیوکارواشتغالرادربرمیگيرد.عالوهبرايندرادبيات
توسعهمشارکتاجتماعیرابطهتنگاتنگیبامفاهيميكپارچگی

اجتماعی،شموليتاجتماعیوفعاليتاجتماعیدارد.

1-دانشيار،گروهجامعهشناسی،دانشكدهعلومانسانیواجتماعی،دانشگاهکردستان،سنندج،ايران.
2-کارشناسیارشد،گروهجامعهشناسی،دانشكدهعلومانسانیواجتماعی،دانشگاهکردستانسنندج،ايران.

)موردمطالعه:  برکت  بنیاد  پروژه های  در  مردم  اجتماعی  مشارکت  بر  اثرگذار  سازه های  تحلیل 
روستاهای شهرستان سروآباد - استان کردستان(
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تجربهکشورهایمختلفجهاندرطرحهایتوسعهروستايی
نشانمیدهدموفقيتطرحهادربسياریمواردازقدرتدولت
خارجبودهودرگرومشارکتمردمونهادهایملیاستوتنها
باجلباعتمادعمومی،تشويقمردمدرمراحلمختلفطرح
موفقيتهایمطلوب به ازمشاورهعمومیمیتوان استفاده و
دستيافت.اينامرامروزهدرموردطرحهایتوسعهروستايی
نيزمصداقداردچراکهمرزبندیبيننيازهایجامعهشهریو
روستايیبسياردشوارشدهاستوروستاهاسوایاينكهازکارکرد
توليدگریصرفخارجشدهاند،آغشتهبهمسائلجامعهشهری
نيزگشتهاندودرگيریاجتماعاتمحلیدرحلوپيشبردامور
عمرانی،اجتماعی،فرهنگیو....بيشازپيشضرورتيافتهاست.
شكستياموفقيتپروژههایتوسعهروستايیبستگیبهدرجه
مشارکتودرگيریاجتماعاتمحلیدرطرحهاوارزيابیآنها
ازپروژههادارد.تجربهکلیبراينمبناستکهمشارکتمردم
درهرمرحلهایازتوسعه،عاملکليدیبرایموفقيتدراجرای
پروژههااست،درمقابلشكستزمانیاتفاقمیافتدکهمشارکت
 (Danesh-Mehrمردمدرمراحلمختلفناديدهگرفتهمیشود
اجتماعی،سه بهزعممؤسسهمشارکت .& Ahmadresh, 2009)

مؤلفهدرتوصيفمشارکتاجتماعیکهقادرندتاافرادشيوههای
مشارکتاجتماعیخودتعيينشدهراتجربهکنند،عبارتانداز؛
ارجاعبهمفاهيمسرمايهاجتماعیدرجامعه،حقانسانیافراد
برایتجربهکردنبهعنوانانسانآزادومسئوليتاجتماعیبرای

.(Piskur & et al., 2013)فراهمآوردنالزاماتوزمينهها

در مردم اجتماعی مشارکت حاضر پژوهش اصلی مسئله
پروژههایبنيادبرکتاست،نهادیکهتسهيلمسيرتوسعهو
پيشرفتمناطقمحرومروستايیراجزواهدافاصلیخودقرار
دادهاست.بنيادبرکتوابستهبهستاداجرايیفرمانحضرتامام
)ره(يكیازنهادهایپرتالشاستکهدرپيشانیفعاليتهای
خود،بهخودکفايیمردممناطقمحروموهموطنانیکهمجالی
برایبروزاستعدادهایخودنداشتهاند،میپردازد.بنيادبرکت،
در20آذرماهسال1386توسطستاداجرايیفرمانحضرت
امام)ره(تأسيسشدتابهعنوانمجموعهایبرایتوانمندسازی
اقتصادیواجتماعیوانجامامورعامالمنفعه،درمناطقمحروم
وکمترتوسعهيافتهفعاليتنمايد.اينبنيادکهمنابعمالیآناز
سویستاداجرايیفرمانحضرتامام)ره(تأمينمیشود،در
بيشاز14سالفعاليتمستمرخوددستاوردهایارزندهایدر
زمينههایگوناگونبهارمغانآوردهاست.بنيادبرکتبهمنظور
توسعهوتوانمندسازیاقتصادیوکارآفرينیدرمناطقمحروم
آغازبهکارکردوهماکنوناينبنياددرحوزههایوسيعیدر
فعاليت توسعهيافته نقاطکمتر و بهمحرومين جهتخدمت
ازقبيلتوانمندسازیاقتصادیوکارآفرينی، داردکهمواردی
توسعهفضاهایآموزشیازطريقتأسيسمدارسبرکت،انجام
امورزيربنايی،ساختمراکزفرهنگی-مذهبی،توسعهخدمات
بيمهای،مالیوحمايتی،ساختبيمارستانوافزايشدسترسی

آحادجامعهبهويژههموطنانساکنمناطقمحرومبهخدمات
بهداشتیودرمانیراشاملمیشود)مدلجامعپيشرفتمناطق

محروموروستايی،1400(

بنياد هدف جامعه زمره در سروآباد، شهرستان روستاهای
برکتهستندواينبنيادجهترفعمحروميتاينروستاها،
بهاجرایطرحهایعمرانیدرتعدادیازاينروستاهاپرداخته
است.پروژههایبنيادبرکتدرچهاردهستاناورامان،پايگالن،
ژريژهوشاليارتعريفشدهودرسال1399بهپايانرسيدهاست.
ازجملهپروژههایاجرايیبنيادبرکتدربخشتعليموتربيت،
میتوانبهاحداثچندينمدرسهدردهستاناورامان)مدرسه3
کالسهروستاینوين(؛دهستانشاليار)مدرسه5کالسهروستای
بلبرومدرسه3کالسهروستایعباسآباد(؛دهستانپايگالن
)مدرسه12کالسهابتدايیروستایبيساران،مدرسه3کالسه
ابتدايیروستایآريان،مدرسه4کالسهراهنمايیروستایگواز(
ودهستانژريژه)مدرسه3کالسهکكليکآباد،مدرسه5کالسه
راهنمايیسرخهتوت(اشارهنمود.دربخشسالمتروستايی
اورامانتخت،خانه میتوانبهاحداثخانهبهداشتپايگالن،
بهداشتديوزناووخانهبهداشتدلهمرزوزوم)دهستانژريژه(

اشارهنمود.

درزمينهاقتصادومعيشتروستايینيزمیتوانبهاهدای
24سریجهيزيهبهنوعروسهاینيازمندروستایپايگالنو
49سریجهيزيهبراینوعروسهایروستاهایسرپيروويسان
)دهستاناورامان(؛روستاهایگوازوژنين)دهستانپايگالن(؛
روستاهایتفين،دلهمرز،دهكانان،ديوروسرومال)دهستان
ژريژه(وروستاهایبلبر،ژيوار،سلينوکلجی)دهستانشاليار(
اشارهنمود.دربخشفرهنگیواقتصادینيزدردهستاناورامان
گروههای شاليار( )دهستان سلين و نوين روستای دو در و
ايجادوروندتشكيلصندوقپشتيبان توسعهخوديارمحلی،
درجريان گروهها اين اعضا اقتصادی توانافزايی و کسبوکار
است.درنهايتايجاد83شغلبرایکولبرانباارائهتسهيالت
کمبهرهوانجامآموزشهاومهارتهایالزمتوسطتسهيلگران
 (Barkatاينبنيادازدستاوردهایمهمفعاليتهایايننهاداست

.Foundation, 2020)

برهميناساستوجهبهمسئلهمشارکتاجتماعیروستائيان
غيرقابلانكاری ضرورت از سروآباد شهرستان مرزی مناطق
مناطق، اين در اجراشده ازطرحهای بسياری است. برخوردار
از برخی و نگرفته قرار مطلوب بهرهبرداری مورد تاکنون
سياستهانيزتشديدکنندهپديدهبغرنجکولبریدرمنطقهبوده
است.دراينپژوهشتالششدهاستتابهميانجیمشارکت
اجتماعیروستائيان،ميزاناهميتمتغيرهایتحقيقدرارتباط
باپروژههایمورداشارهسنجيدهشودوباتئوریهایمشخصو
عملياتینمودندقيقمتغيرها،اينمسئلهموردتوجهقرارگيرد.

»حسيندانشمهروريزانشعبانی.تحليلسازههایاثرگذاربرمشارکتاجتماعیمردمدرپروژههایبنيادبرکت«
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»حسيندانشمهروريزانشعبانی.تحليلسازههایاثرگذاربرمشارکتاجتماعیمردمدرپروژههایبنيادبرکت«

مروری بر ادبیات موضوع

مبانی نظری 

اگرچهمشارکتبهعنوانيكیازمفاهيمعلوماجتماعیازنيمه
دومقرنبيستمبهطورجدیموردتوجهوبحثصاحبنظرانعلوم
اجتماعیقرارگرفتهاست،ولیتاريخديرينهایدارد.مشارکتبه
معنایعامآنقدمتیبهاندازهتاريخانساندارد،چراکهبقانوع
انساندرگروهمكاریوهمياریآنهابايكديگردرمقابلهبا
حوادثطبيعیوحيواناتازيکسوودردوستیخانواده،همسر
وفرزندانوگروههایهمنوعخويشازسویديگربودهاست
(Azkia, 2007: 203).درمجموعمشارکتاجتماعیبهآندستهاز

فعاليتهایارادیداللتداردکهازطريقآنهااعضایيکجامعه
درامورمحله،شهروروستاشرکتکردهوبهصورتمستقيميا
غيرمستقيمدرشكلدادنبهحياتاجتماعیمشارکتدارندو
انجمنهایداوطلبانهمهمترينعرصهشكلگيریوساماندهی
 (Oakley &فعاليتهایمشارکتیدرجامعهمحسوبمیگردند

.Marsden, 1984)

مشارکتاجتماعیفرايندیاستمبتنیبرحضورآگاهانهو
فعالفرد،بهعنوانعضوجامعه،درصحنههایاجتماعیوايفای
نقشيانقشهایاجتماعیکهبهویحصولمیشودودرقالب
اصطالح میکند بروز اقتصادی و سياسی فرهنگی، رفتارهای
شبكههای و روابط کاربرد دربرگيرنده اجتماعی، مشارکت
اجتماعیبرایارتباطباديگرانودريافتحمايتهایاجتماعی
است(Morissette, 2019)واينروابطاجتماعیبهصورتروابط
داوطلبانه، انجمنهای قالب در بينگروهی يا درونگروهی
باشگاهها،اتحاديههاوگروههايیکهخصلتغيردولتیومحلی
بهعبارتديگر .(Ylirenko et al., 2018) میيابد گسترش دارند
در شخصی مشارکت چگونگی بهعنوان اجتماعی مشارکت
فعاليتهای ديگر غيررسمی و رسمی گروههای فعاليتهای

.(Hyyppa et al., 2018)اجتماعیاست

پريتی2براساستجزيهوتحليلخودازمشارکتاجتماعی،که
طیبيشازپانزدهسالتحقيقبررویپروژههایموفقوناموفق
درکشاورزیانجامداد،نتيجهگرفتکهوقتیمشارکتاجتماعی
بهسویمشارکتمتقابلوتعاملیپيشمیرود،احتمالپايداری
توسعهدرزمينهموردنظربيشتراست.پريتیدرخصوصابزار
ياهدفبودنمشارکتمعتقداستهرنوعتحليلوارزيابیاز
مشارکتباتوجهبهاينواقعيتکهمشارکتهمهدفوهمابزار
توسعهدانستهشود،مشكلاست.اينكهمشارکتبهعنوانهدفيا
ابزارموردتوجهقرارمیگيردمبتنیبرايدئولوژیاستتاحقيقت،
زيراتوسعهباارزشهایابزاریوذاتیومشارکتگستردهمردم
درتصميمگيری،اجرا،ارزشيابیوبهرهگيریشناختهمیشود

2. Pretty

(Ghafari & Niazi, 2016).پريتیهفتنوعمشارکترابهدست

میدهدکههرکدامويژگیهایمتفاوتیدارند.پايينترينسطح
اينردهبندی،عضويتظاهریاستوباالترينسطحآنتحرک
خودجوشاستکهدرآنافرادبهطورمستقلازنهادهایخارجی
برایتغييرسيستمهاعملمیکنند.آنهابرایتجهيزمنابعو
تماس ديگر باسازمانهای موردنياز،خودشان فنی روشهای
برقرارمیکنند،وبرروینحوهاستفادهازمنابعنظارتدارند.
چنينحرکتخودجوشیمیتواندنقشیمقتدرسازداشتهباشد

.(Pretty, 2015)

ترنر3درفرايندتحولنظرياتمربوطبهنقشمردمودولتدر
امرتوسعهکهتوسطسازمانمللمتحدوکارشناسانآنسازمان
نظريهپردازیشدهاست،بهتشكيلسازمانهایمحلیتوسط
اجتماعاتمحلیتأکيدنمودهاست،تااينسازمانهایغيردولتی
محلینقشفعالیدرتوسعهوادارهامورمحلیبرعهدهگيرند.
تحقيقاتترنرنشانمیدهد،هنگامیکهدولتمرکزیدرامور
اجتماعاتمحلیدخالتمیکندهمنيازهایواقعیاينجوامع
برایدولتمرکزینهفتهاستوهمباکنارگذاشتنمردممحلی
توانوامكاناتآننيزازدستمیرود.ویباطبقهبندیاصولی
انواعمشارکتدرجدولمعروفخود،کمکشايانیبهشكلگيری
نظريهمشارکتکردهاست.خالصهنظريهویبدينشرحاست؛
به نيازی و کرده متمرکزعمل بهشكل دولت اول درحالت
مشارکتمردماحساسنمیکند.ازاينجملهدولتهامیتوانبه
کشورهایعربیاشارهکرد(Milbrath, 2020).دراينحالتدولت
مقتدرومتمرکزولیثروتمندنيست.دولتبهزوروياباتشويق،
ازمردممیخواهدکارمجانیدرطرحهایزيرهدايتدولتانجام
دهند،وياپولاهداکنندودولتخوداقدامبهانجامطرحهای
عمرانیمیکند.دراينحالتدولتتابعتصميمگيریمردمدر
تماماموریکهمربوطبهآنهامیشود،است.درحالیکهدولت
هزينههایعمرانیراازثروتملیمیپردازد.مانندحكومتهای
متكیبرمشارکتودموکراسیازجملهکشورهایاسكانديناوی
(Milbrath, 2020).دولتدخالتیدرامورمحلینمیکند.خود

مردمازطريقارگانهایمردمیکهتشكيلمیدهند،هممنابع
ملیرابرایانجامتوسعهفراهممیکنندوهمخودشاندرتمام
امورمحلیتصميممیگيرند:همانندشمارهقارهاروپاوآمريكا
(Milbrath, 2020).آخريننظرياتبراينامرتأکيددارندکهدولت

ومردمشرکايیهستندکهبايكديگرتقسيمکارمیکند.محققين
درزمينهمشارکت،درسالهایاخيرنظرياتمربوطبهمشارکت
سازمانملل،بانکجهانیوجهانمرکزرابارديگرآزمودندودر
موردنظريهآنانبهنظريهتازهتریرسيدند.نظريهپردازاناخير،
 (Goetschel,از»نظريهمشارکت«به»نظريهشراکت«رسيدند
(2020.براساسنظريهشراکت،دولتمردمبايدماننددوشريک

دارایمنابعمشترکوباحقوقواختياراتمعيندرکليهکارهای

3. Terner

http://www.shahrsazionline.com/2491/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/
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مربوطبهتوسعهوادارهامورمحلیکشوردوشبهدوشهمديگر
وهماهنگبايكديگرفعاليتکنند.درنظريهشراکتهمدولتو
هممردمباهمکارمیکنند.دولتآنچراکهمردمنمیتواندفراهم
کندويادربارهآنتصميمبگيرند،فراهممیکندويابرایآن
تصميممیگيردوهمزمانمردممحلیدرچهارچوبتشكيالت
اجتماعاتمحلیخودهرآنچهمیتوانندفراهممیکنندودر
 (Welch et al.,موردهرآنچهبخواهندوبتوانندتصميممیگيرند

.2019)

پیشینه پژوهش

عوامل »بررسي عنوان تحت پژوهشی در )2015( قاسمی
در روستائيان مشارکت ميزان بر مؤثر اقتصادي - اجتماعي
شهرستان مرکزي بخش موردي مطالعه عمراني: طرحهای
که رسيد نتيجه اين به داد انجام کمی روش با که کاشان«
نهادهاي در عضويت ثروت، اجتماعي، انسجام متغيرهای
عموميروستا،مالكيتباغهاوزمينکشاورزيازعواملمهم
وتبيينکنندهدرميزانمشارکتمردمدرپروژههایعمرانی
هستند.نتايجنشاندادکهعمرانروستايینقشزيربنايیدر
توسعههمهجانبهدرجوامعروستايیخواهدداشتوبافراهم
کردنتسهيالتالزمبرایبهبودوضعيتزندگیروستائيانوبا

مشارکتآنانمیتواندقابلتحققباشد.

طالبوهمكاران)2012(درتحقيقیباعنوان»ارزيابينقش
مشارکتدرطرحهایتوسعهمناطقروستايي)بررسيموردي:
انجام باروشکيفی روستايي(«که مناطق تجميع طرحهای
شد،بهايننتيجهرسيدندکهمشارکتسطوحمختلفيدارد
بتوانند ومشارکتمطلوب،زمانيپديدمیآيدکهروستائيان
درسطوحذهني،عيني،تصميمگيریواجرايي،دخالتداشته
باشند.عالوهبراين،برنامهريزیمناسبواستفادهازتوانايیهای
روستائيان،میتواندبسترمناسبيبرايموفقيتطرحهایتجميع
فراهمکند.درادامهضمنتأييداستفادهازنظريههایمشارکت
وبهکارگيرینگرشيجامعوکلنگربرايتبييننقشمشارکت
مردمدرطرحشهرکوطرحهایمشابهباآن،توجهبهراهبرد
توسعه به مربوط نظريههای و روستايي، توسعه در مشارکت

روستاييمشارکتي،اجتنابناپذيراست.

دانشمهرواحمدرش)2009(،درپژوهشخودکهباعنوان
مشارکت به نسبت روستائيان اجتماعي نگرشهای »بررسي
شهرستان توابع از دشه روستاي موردي: )مطالعه اجتماعي
پاوه(«شاخصمشارکتاجتماعیرادردوسطحذهنیوعينی
موردسنجشقراردادند.نتايجتحقيقنشاندادکههرچهميزان
نوگرايي،تمايلبهکارگروهيواعتقادبهترقيوپيشرفتدرميان
روستائيانبيشترباشد،ميزانمشارکتاجتماعينيزدرميان
آنانباالترمیرود،ايندرحالياستکهاعتقادبهطايفهگرايی
وتقديرگراييدرميانروستائيانبهعنوانموانعمشارکتيعمل

میکنند.همچنينرگرسيونچندمتغيرهنشاندادکهاعتقادبه
پيشرفتوترقيوتقديرگراييبهترتيببيشترينوکمترينتأثير

رابرميزانمشارکتاجتماعيدارند.

تحت خود پژوهش در ،)2019( همكاران و جاتميكواتی4
عنوان»مشارکتجوامعمحلیدرروستایسيموجايانهند«،
بهايننتيجهرسيدنددراينروستاکهدهيارنمايندهتمامو
ومسائل توسعه است، آن ومجریسياستهای کاملدولت
و نبودند مسائل درگير مردم چراکه نمیافتد، اتفاق جامعه
چيزیدرموردفعاليتهانمیدانستند.توسعهحستعلقجامعه
نسبتبهپروژههایعمرانیاستواينرويكردمشارکتمردم
اينرويكردمیتواندبهدليلمشارکتمردم، رابرمیانگيزاند،
هزينههایپروژههاراکاهشدهد.محققانپيشنهادکردندکه
تأمين و جامعه نيازهای اساس بر روستا در کاری برنامههای
بين تضاد کاهش به امر اين باشد، زندگی زيرساختهای

سياستگذاران،مجريانومردممحلیمیانجامد.

سوسيلواتی5وهمكاران)2018(،»الگویمشارکتجامعه
افزايش بهمنظور روستايی اعتبارات مديريت در روستايی
روستاها که میکنند اشاره مسئله اين به مسئوليتپذيری«
افزايش بهمنظور خود اداره برای قابلتوجهی ظرفيتهای
رفاهوکيفيتزندگیساکنانخوددارند.درسال2015تمام
روستاهایاندونزیبودجهروستايیراازبودجهدولتیدريافت
کردهاندومديريتصندوقهایروستايینيازمندمشارکتجامعه
است،درحالیکهبيشترنسبتبهاينموضوعبیتفاوتهستند.
نتايجپژوهشنشانداددرگيرنمودنجامعهروستايیدرانجام
فعاليتهایروستايی،میتواندازطريقگروههایاجتماعیبانا
»لوره«اتفاقبيفتد.هرلورهميزاناعتباراتروستايیرامشخص
اين کند. هزينه روستا امورات در اساسشناخت، بر و نمايد
انجمنهمچنينمیتواندميانجیمردمومسئوالندولتیباشدو
بهتقويتحساعتمادوافزايشمشارکتروستائيانکمکنمايد.

در پژوهش مفهومی چهارچوب ارائهشده مطالب باتوجهبه
تصويرشماره1ارائهمیشود.

روش شناسی تحقیق

روش اساس بر و کّمی روششناسی ازنظر حاضر پژوهش
پيمايش6است.پيمايشروشیاستبرايگردآوريدادههاکهدر
آنازگروههايمعينیازافرادخواستهمیشودتابهتعدادمعينی
ازپرسشهایمشخص،کهبرایهمهپاسخگويانيكساناست،
پاسخدهند.جامعهآماریپژوهشحاضرشاملافرادباالی18
سالاستکهدرپروژههایبنيادبرکتدردهستانهاوروستاهای
شهرستانسروآبادطیسالهای1397تا1399ذینفعبودهاند.

4. Jatmikowati
5. Susilowati
6. Survey method 
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جدول 1. روندتغييراتجمعيتروستايیدرجامعهآماری.

شرح
نرخ رشد138513901395

85-9095-8595-90خانوارجمعیتخانوارجمعیتخانوارجمعیت

3.2-4-2.4-505541168644865122633664311066شهرستان سروآباد
6.5-10.8-1.9-1052223609543246853901534بخش اورامان

12.3-22.6-0.5-49481140481412281334374دهستان اورامان تخت
3.1-3-3.2-557412204729124040561160دهستان شالیار
2.4-2.4-2.5-400329326353229795312539532بخش مرکزی

3.1-2.4-3.8-526412764328124638321183دهستان بیساران
3.8-4.5-3-699116805989180947691574دهستان پایگالن
1.8-2-1.6-727717476715192460651830دهستان رزآب
6-5.4-6.6-55091275392211262966934دهستان ژریژه

1.9-2.1-1.7-1002222409183237982442416دهستان کوساالن
4969110851851311537715950.90.70.8دهستان دزلی

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:سرشمارینفوسومسكن)1385-95(

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. چهارچوبمفهومیپژوهش.منبع:يافتههایپژوهش،1400

از که بوده استانکردستان ازجملهشهرستانهای سروآباد
شمالبهشهرستانمريوان،ازشرقبهشهرستانسنندجواز
جنوببهشهرستانکامياران،محدودمیشود.براساسنتايج
کل جمعيت ،95 سال مسكن و نفوس عمومی سرشماری
شهرستانسروآباد44940نفربوده،کهازاينتعداد8297نفر
معادل18/5درصددرشهر،و36643نفرمعادل81/5درصد
.(Statistical Centre of Iran, 2015)نيزدرروستاهاساکنهستند

مختصاتجمعيتیحاکیازآناستکهبافتجامعهموردمطالعه،
روستايیواجرایطرحهایعمرانیواشتغالزايی،باعثماندگاری
جمعيتمناطقروستايیخواهدشد.براساستقسيماتکشوری
بخشمرکزیشهرستانسروآبادشاملدهستانهایبيساران،
پايگالن،رزآب،ژريژه،کوساالن،دزلیوبخشاورامانآننيز
شاملدهستاناورامانتختوشالياراستکهاطالعاتآنبه

شرحجدولشماره1است.
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باتوجهبهگستردگیجامعهموردمطالعه،تعيينحجمنمونه
ازطريقفرمولکوکرانمحاسبهشدکهبراساسآن385نفر
بهعنواننمونهموردمطالعهانتخابشدوشيوهنمونهگيرینيز
بهصورتنمونهگيریسهميهایمتناسب،درميانروستاهايیکه
بنيادبرکتمشغولفعاليتاست،بهنسبتجمعيتهرروستا

صورتگرفت.

بعدازانتخابروستاهایهدفوتوزيعحجمنمونهبهتفكيک
روستاهامطابقباجدولشماره2،بااستفادهازروشنمونهگيری
تصادفیسادهاقدامبهانتخابافرادباالی18سالدرروستاشد.
درانتخابنمونههاسعیشدکهترکيبسنیوجنسیتاحد

امكانرعايتشود.ابزارتحقيق،پرسشنامهمحققساختهبودهکه
اعتبارصوریومحتوايیآنتوسطکارشناسانوصاحبنظران
حوزههایعلوماجتماعیوروايیسؤاالتنيزبااستفادهازضريب
آلفایکرونباخبرابربا0/74ارزيابیگرديدکهبيانگرقابليتاعتماد

وروايیمناسبابزارسنجشتحقيقاست)تصويرشماره2(.

بهمنظورتحليلدادههادردوبخشتوصيفیواستنباطیاز
نرمافزارSPSSنسخه23استفادهشد.بدينمنظوردربخشآمار
توصيفیازفراوانی،درصد،ميانگينوانحرافمعياردربخشآمار
استنباطینيزازتحليلرگرسيونهمزمانوضريبهمبستگی

پيرسوناستفادهگرديد)جداولشماره3و4(.

جدول 2. توزيعنمونهآماریبرحسبروستاهایمنتخببهتفكيکدهستانها.

تعداد نمونه جمعیتنام روستانام دهستان

اورامان تخت
75625کماله
32711رودبر

پایگالن
69723چشمیدر

92131ژنین
61320گواز

ژریژه

592تفین
1314جوالنده
1053دزوندعلیا
2719دله مرز

522دهکانان
45315دیوزناو
783زوم

733سرومال
70524دل

1836ژریژه

شالیار

128243ژیوار
72324سلین

582عباس آباد
2087کلجی
69723نوین

بیساران
272790بیساران

44815ژان
11567385جمع کل

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:يافتههایپژوهش،1400
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جدول 4. سازههایاثرگذاربرمشارکتاجماعی)متغيرهایمستقل(.

مقدار آلفای کرونباختعدادگویه هاسنجش مشارکت اجتماعی

عدالت اجتماعی

سطح ارتباط مسئوالن پروژه های عمرانی با روستائیان، استفاده از نظرات روستائیان در انجام 
پروژه های عمرانی،

برخورد منصفانه مسئولین پروژه های عمرانی با مردم، اختصاص عادالنه امکانات توسط مجری 
پروژه های عمرانی،

آزادي بیان و اظهارنظر روستائیان در مورد پروژه های عمرانی، فعالیت بنیاد برکت در روستاهای 
کوچک و کمتر برخوردار، نگاه یکسان پروژه های بنیاد برکت به مستمندان و ثروتمندان.

7.76

اعتماد نهادی

ارتباط سازنده بین مسئولین پروژه های عمرانی و مردم، میزان اعتماد مردم به نیروهای امنیتی و 
انتظامي، اعتماد مردم نسبت به هزینه کرد دهیاری، اعتماد مردم نسـبت بـه وعده های مسئولین، 
میزان اعتماد مردم نسـبت به مدیران دولتی، میزان اعتماد شهروندان به محتوای مطبوعات در 

مورد پروژه های عمرانی، میزان اعتماد مردم به ماموستاهای آیینی، میزان اعتماد مردم به رسانه های 
ارتباط جمعی )تلویزیون، ماهواره، شبکه های اجتماعی و ...(، میزان اعتماد اهالی روستا به شورای 

اسالمی، میزان اعتماد اهالی روستا به ریش سفیدان و معتمدین

10.70

رضایتمندی مردم از طرح های 
عمرانی

رضایت روستائیان از انجام به موقع پروژه ها، رضایت روستائیان از کیفیت انجام پروژه ها، رضایت 
روستائیان از اولویت دادن به نیازهای آنان، رضایت روستائیان از میزان مشارکت آنان در مراحل 

مختلف پروژه ها، میزان رضایت روستائیان از میزان اشتغال ایجادشده توسط پروژه ها، میزان رضایت 
روستائیان از میزان درآمد ایجادشده توسط پروژه ها، میزان رضایت روستائیان از محرومیت زدایی توسط 

پروژه ها، میزان رضایت روستائیان از بهبود کیفیت زندگی آنان با استفاده از این پروژه ها

8.76

جدول 3. مؤلفههاوگويههایبهکارگرفتهشدهدرمتغيرمشارکتاجتماعی)متغيروابسته(.

مقدار آلفای کرونباختعدادگویه هاسنجش مشارکت اجتماعی

مشارکت اجتماعی در سطح عینی
رفتن به عیادت بیمار، کمک به افراد نیازمند، پول قرض داد یا ضمانت مالي کسي را 
کردن، شرکت در مراسم ماه رمضان )دعا، احیا(، نماز عید فطر، شرکت در انتخابات 

ریاست جمهوري و مجلس شوراي اسالمی، شرکت در مراسم ختم
7.74

مشارکت اجتماعی در سطح ذهنی

تمایل به مشارکت در طرح هاي عمراني )پل سازي، جاده سازي، آب رسانی و...(، تمایل 
به حفظ مراتع و جنگل های منطقه با تمام وجود، تمایل به عضویت در انجمن ها، 
شوراها و دیگر نهادهای غیردولتی، همدلی مسائل و مشکالت دیگران، تمایل به 

فعالیت های داوطلبانه در روستا )ضدعفونی نمودن معابر، همیاری و ...(.

5.78

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:يافتههایپژوهش1400

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. موقعيتروستاهایموردمطالعه.منبع:يافتههایپژوهش،1400
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یافته ها

يافتههایپژوهشدردوبخشيافتههایتوصيفیواستنباطی
ارائهمیشود.دربخشتوصيفیوضعيتجامعهموردمطالعهدر
قالبهريکازمتغيرهایمستقلووابستهتشريحمیشودودر
بخشيافتههایاستنباطینيزروابطمتغيرهایمستقلووابسته

موردآزمونقرارمیگيرد.

یافته های توصیفی

براساسيافتههایتوصيفیجدولشماره5،بيشترپاسخگويان
)72درصد(مردبودهوبيشاز65درصدآنهامتأهلهستند.
بيشترپاسخگويان)49درصد(دارایتحصيالتزيرديپلمهستند
واکثرپاسخگويان)72درصد(درسنفعاليتيعنیکمتراز50

سالسندارند.

جدولشماره6،ميانگيننمراتافرادموردمطالعهرادرباب
متغيرهایمستقل)سازههایاثرگذاربرمشارکتاجتماعی(در
ميانروستائياننشانمیدهد.برايناساسميانگيننمرهافراد
درمتغيرعدالتاجتماعی،21/37با)SD=5/45(است،باتوجهبه
اينكهميانگيننظریطيفبرابربا21است،لذامیتوانگفت
ميانگينادراکپاسخگويانازعدالتاجتماعی،دراطرافميانگين
طيفقرارگرفتهاست.ميانگيننمرهپاسخگويانبرایمتغير
اعتمادنهادیبرابر35/19با)SD=3/92(است،دراينبارهمیتوان

گفتمتوسطنمرهپاسخگويانازمتغيرموردنظرباالتراست،
کهاينامرنشاندهندهميزاناعتمادنهادیباالدرميانافراد
موردمطالعهاست.رضايتمندیمردمازطرحهایعمرانی،31/45
با)SD=4/53(است،اينآمارهنشانازوضعيتپايينپاسخگويان
نسبتبهرضايتازطرحهایعمرانیدارد.ميانگينپاسخگويان
ازمتغيرتعلقاجتماعیبرابربا23/69و)SD=3/26(است،بر
اساسآمارهبهدستآمدهتعلقاجتماعیافرادموردمطالعه،در
سطحباالترینسبتميانگينطيفقرارداردواينوضعيتنشان
ازتعلقاجتماعیباالدرميانپاسخگوياندارد.احساسامنيت
باميانگين19/31و)SD=2/75(بهدستآمدهاست،توصيف
احساس از 6،حاکی نتايججدولشماره اساس بر آماره اين
امنيتباالدرميانافرادموردمطالعهاست.ميانگينپاسخگويان
درقالب5گويهمتغيرنوگرايی،13/69با)SD=6/09(است،آماره
بهدستآمده،نشانازميزاننوگرايیپاييندرميانپاسخگويان
داردهمچنينميانگينسطحآگاهینمونههایموردمطالعهبرابر
با12/31و)SD=3/9(است،برمبنایدادههایجدولشماره6،
میتوانگفتميانگينادراکپاسخگويانازمتغيرسطحآگاهی،

دراطرافميانگينطيفقرارگرفتهاست.

نتايججدولشماره7،نشانمیدهدميانگينوانحرافمعيار
)SD=3/41(افرادبرایمتغيرمشارکتاجتماعیبرابربا36/83و
باالی اجتماعی مشارکت نشاندهنده، وضعيت اين است.

پاسخگوياننسبتبهميانگينطيفاست.

ادامه جدول 4. سازههایاثرگذاربرمشارکتاجماعی)متغيرهایمستقل(.

مقدار آلفای کرونباختعدادگویه هاسنجش مشارکت اجتماعی

تعلق اجتماعی

پروژه های بنیاد برکت در روستا باعث مسئولیت پذیری بیشتر روستائیان می شود، پروژه های بنیاد 
برکت در روستا باعث ماندگاری جمعیت بیشتر روستائیان می شود، پروژه های بنیاد برکت در روستا 
باعث احساس غرور بیشتر روستائیان می شود، پروژه های بنیاد برکت در روستا باعث هم نشینی 

بیشتر روستائیان می شود، پروژه های بنیاد برکت در روستا باعث انسجام بیشتر روستائیان می شود، 
پروژه های بنیاد برکت باعث غنی تر شدن پیشینه تاریخی - فرهنگی روستا می شود.

6.88

سطح آگاهی
میزان آگاهی از نحوه تهیه طرح هاي عمرانی، سطح دانش مردم در زمینه شیوه اجرای پروژه های 
عمرانی، میزان آگاهی از شیوه هزینه گذاری طرح هاي عمرانی، میزان آگاهی از مجری پروژه های 

عمرانی
4.75

احساس امنیت

من از گردش در تفرجگاه های روستا و شب در آنجا ماندن اطمینان دارم، با قدم زدن در باغات و 
مسیرهای خلوت روستا احساس امنیت نمی کنم، از اینکه ثروت و درآمد خود با را با دیگران در میان 

بگذارم، می ترسم، در اجرای پروژه های عمرانی در مناطق مختلف روستایی تبعیضی وجود ندارد، 
اهالی روستا از ثبات شغلی برخوردارند.

5.82

نوگرایی
میزان عالقه به نوسازی روستا، میزان اطالع رسانی راجع به مسائل و مشکالت روستا به مسئولین، 
پیگیري اخبار روستا ازطریق کانال های مجازی، استفاده از اینترنت براي کسب اخبار در مورد شهر و 

وظایف مدیران روستا، عالقه به پذیرش طرح های بنیاد برکت.
5.88

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:يافتههایپژوهش1400
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جدول 5. توزيعفراوانیمطلقودرصدفراوانیمتغيرهایزمينهایپژوهش.

درصد فراوانیفراوانیطبقاتمتغیردرصد فراوانیفراوانیطبقاتمتغیر

جنسیت
10928زن

تأهل
25365/72متأهل

13234/28مجرد27672مرد

تحصیالت 

19249زیر دیپلم

سن

209124 تا 35 سال
3618748 تا 50 سال8723دیپلم و کاردانی

517419 تا 65 سال6517کارشناسی
3710کارشناسی ارشد

65339 سال به باال
41دکتری تخصصی

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:يافتههایپژوهش1400

جدول 6. آمارههایتوصيفیسازههایاثرگذاربرمشارکتاجتماعی.

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگینمتغیرها

21/375/45735عدالت اجتماعی
35/193/921050اعتماد نهادی

31/454/53840رضایتمندی از طرح های عمرانی
23/693/26630تعلق اجتماعی
19/312/75525احساس امنیت

13/696/09525نوگرایی
12/313/9420سطح آگاهی

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:يافتههایپژوهش1400

جدول 7. آمارههایتوصيفیوضعيتمشارکتاجتماعیدرجامعهموردمطالعه.

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگینمتغیر

36/833/411260مشارکت اجتماعی
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:يافتههایپژوهش1400

یافته های استنباطی

آزمون از دادهها، بودن پارامتريک بررسی راستای در ابتدا
بهشرح نتايجآن استفادهشد،که کولموگروف-اسميرنوف،

جدولشماره8آمدهاست.

زمينه در اسميرنوف - کولموگروف آزمون نتايج باتوجهبه
ميزانZوسطحمعناداریمتغيرهایپژوهش،مشخصشده
استکهسطحمعناداریمتغيرهایمربوطهازسطحمعناداری
)آلفا(تعيينشدهبرایپژوهشحاضر)P=0/05(بيشتراست
کهاينبدانمعنیاستکهمفروضهنرمالبودناطالعاترعايت
برای پارامتريک آزمونهای از استفاده بنابراين و است شده

تجزيهوتحليلدادههاقابلتوجيهاست.

آزمون فرضیه ها

بامتغير ازپژوهشرابطهمتغيرهایمستقل دراينبخش
قرار موردبررسی روستائيان اجتماعی مشارکت يعنی وابسته

میگيرد.

آزمونفرضيهشماره1:بهنظرمیرسدبينعدالتاجتماعیو
مشارکتاجتماعیمردمدرپروژههایبنيادبرکترابطهمعناداری

وجوددارد.

)فاصلهای- برسطوحسنجش بنا بررسيفرضيهفوق براي
ترتيبی(ازآزمونضريبهمبستگیپيرسوناستفادهميکنيم

کهنتايجآنبهشرحجدولشماره9است.



446

فصلنامه پژو  هش های روستایی پاییز 1401 . دوره 13. شماره 3

معنیداری سطح چون ،9 شماره جدول نتايج باتوجهبه
)P>0/05(کمترازآلفايتحقيق،)P=0/009(بهدستآمده
است،بنابراينبينمتغيرپيشبين)عدالتاجتماعی(ومتغير
مالک)مشارکتاجتماعی(ارتباطمعناداریوجوددارد.تبيين
نشاندهندهآناستکه اينوضعيتدرجامعهموردمطالعه،
روستائيانبخشیازمشارکتاجتماعیخودرادرگروکاهش
اجتماعی عدالت و میکنند جستجو منطقهای نابرابریهای
افراد داوطلبانه مشارکت آن، ميانجی به که است مفهومی
برانگيختهمیشود.اينمعناداریدرسطحواقعگرايیاجتماعی
نيزقابلتأملاست،بدينمعناکهبنيادبرکتبهدنبالنشت
مناطق در پايين بهاليههای اشتغالزايی و عمرانی طرحهای
روستايیاست،امریکهدرجامعهروستايیايرانمنتفعبودن
ازپروژهها،عمدتاًدراختيارطبقاتفرادستروستايیبودهاست.

آزمونفرضيهشماره2:بهنظرمیرسدبيناعتمادنهادیو
مشارکتاجتماعیمردمدرپروژههایبنيادبرکترابطهمعناداری

وجوددارد.

جهتبررسیرابطهبيناعتمادنهادیومشارکتاجتماعی،از
آزمونضريبهمبستگیپيرسوناستفادهشدهاستکهنتايجآن

درجدولشماره10آمدهاست.

معنیداري سطح چون ،10 شماره جدول نتايج باتوجهبه
>0/05( تحقيق آلفاي از کمتر )P =0/001( بهدستآمده
P(است،بنابراينبينمتغيرمستقل)اعتمادنهادی(ومتغير
وابسته)مشارکتاجتماعی(ارتباطمعناداروجوددارد.تبييناين
وضعيتدرجوامعروستايیموردمطالعهحاکیازايناستکههر
مقدارمردمدرپروژههایعمرانیديدهشوندونظراتآنهالحاظ
شود،بهمديرانمحلیواجرايیاعتمادبيشتریخواهندداشت
واينوضعيتافزايشسرمايهاجتماعیرادرميانروستائيان
بهدنبالخواهدداشت،امریکهطیدهههایاخيربهميانجی
ناديده پايينمصلحانروستايی،عمدتاً به باال از سياستهای

گرفتهشدهاست.

آزمونفرضيهشماره3:بهنظرمیرسدبينرضايتمندیاز
طرحهایعمرانیومشارکتاجتماعیمردمدرپروژههایبنياد

برکترابطهمعناداریوجوددارد.

جهتبررسیاينفرضيهازضريبهمبستگیاستفادهشده
استکهنتايجآنبهشرحجدولشماره11آوردهشدهاست.

جدول 8.توزيعنرمالدادهها)آزمونکولموگروف-اسميرنوف(.

متغیر
آزمون کولموگروف- اسمیرنوف

Zسطح معناداری

0/230/089عدالت اجتماعی
0/170/063اعتماد نهادی

0/450/115رضایتمندی از طرح های عمرانی
0/190/076تعلق اجتماعی
0/350/091احساس امنیت

0/390/152نوگرایی
0/530/103سطح آگاهی

0/460/058مشارکت اجتماعی
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:يافتههایپژوهش1400

جدول 9. ضريبهمبستگیبينعدالتاجتماعیبامشارکتاجتماعی.

مشارکت اجتماعیمتغیر مالکمتغیر پیش بینی

عدالت اجتماعی
0/77ضریب همبستگی

0/009معنی داری
385تعداد

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:يافتههایپژوهش1400
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جدول 11. ضريبهمبستگیبينرضايتمندیازطرحهایعمرانیبامشارکتاجتماعی.

مشارکت اجتماعیمتغیر مالکمتغیر پیش بینی

رضایتمندی از طرح های عمرانی
0/85ضریب همبستگی

0/016معنی داری
385تعداد

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:يافتههایپژوهش1400

جدول 10. ضريبهمبستگیبيناعتمادنهادیبامشارکتاجتماعی.

مشارکت اجتماعیمتغیر مالکمتغیر پیش بینی

اعتماد نهادی
0/63ضریب همبستگی

0/001معنی داری
385تعداد

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:يافتههایپژوهش1400

نتايججدولشماره11،حاکیازضريبهمبستگیقویبين
دومتغيردرسطحمعنیداريبهدستآمده)P=0/016(است،
لذابينرضايتمندیازطرحهایعمرانیبهعنوانمتغيرمستقل
ومشارکتاجتماعیبهعنوانمتغيروابستهرابطهمعناداریوجود
دارد.تبييناينفرضيهدرجامعهموردمطالعهنشاندهندهتوجه
روستائيانبهپروژههایکوتاهمدتواشتغالمحوراست،کهخوِد
مردمپيشنهاددهندهواجراکنندهآنباشند.چنينپروژههای
تأثيرمستقيمیبرکيفيتزندگیآنانداشتهوزمينههایزيست

پايداردرجامعهروستايیرافراهممیکند.

آزمونفرضيهشماره4:بهنظرمیرسدبينتعلقاجتماعیو
مشارکتاجتماعیمردمدرپروژههایبنيادبرکترابطهمعناداری

وجوددارد.

جهتبررسیرابطهبينتعلقاجتماعیومشارکتاجتماعی
ابتداالزماستبهبررسیضريبهمبستگیمتغيرهاپرداخته
شدهاستکهدرجدولشماره12نتايجنشاندادهشدهاست.

معنیداري سطح ،12 شماره جدول نتايج باتوجهبه
)P>0/05(تحقيق آلفاي از بهدستآمده)P=0/045(کمتر
است،بنابراينبيندومتغيرتعلقاجتماعیومشارکتاجتماعی
رابطهوجوددارد.درسطحجامعهمحلیهرچهاينپروژههاباعث
مسئوليتپذيریبيشترروستائيانوهمنشينیومراودهبيشتر
ذینفعانگردد،آنانبيشترتمايلبهمشارکتاجتماعیدارند،
چراکهچنيناحساسی،ميلبهتعلقمكانیراکهبنيانتعلق

اجتماعیاست،افزايشخواهدداد.

آزمونفرضيهشماره5:بهنظرمیرسدبيناحساسامنيتو
مشارکتاجتماعیمردمدرپروژههایبنيادبرکترابطهمعناداری

وجوددارد.

جهتبررسیرابطهبيناحساسامنيتومشارکتاجتماعی
ابتداالزماستبهبررسیضريبهمبستگیمتغيرهاپرداخته

شودکهدرجدولشماره13شرحدادهشدهاست.

نتايججدولشماره13،حاکیازضريبهمبستگیضعيفبين
دومتغيردرسطحمعنیداريبهدستآمده)P=0/016(است،لذا
بيناحساسامنيتبهعنوانمتغيرمستقلومشارکتاجتماعی
بهعنوانمتغيروابستهرابطهمعناداریوجودندارد.درمناطق
روستايیتحتمطالعه،هرچهاحساسامنيتبيشترباشد،مردم
کمترمشارکتخواهندداشت.اينمسئلهدرروستاهایهدف،
قابلتأملاست،چراکهعليرغممرزیبودن،مردمبسياراحساس
امنيتمیکنندومشارکتدرپروژههارادستاويزامنيتقرار

نمیدهند.

آزمونفرضيهشماره6:بهنظرمیرسدبينپايگاهاجتماعی-
بنياد پروژههای در اجتماعی مشارکت و روستائيان اقتصادی

برکترابطهمعناداریوجوددارد.

ازآمارهضريبهمبستگیپيرسونجهترابطهبيندومتغير
پايگاهاجتماعی-اقتصادیومشارکتاجتماعیاستفادهشده

استکهنتايجدرجدولشماره14نشاندادهشدهاست.

باتوجهبهنتايججدولشماره14،شدتهمبستگیبيندو
متغيرقویودرسطحمعنیداری)P=0/000(رابطهمعناداری
بيندومتغيرپايگاهاجتماعی-اقتصادیومشارکتاجتماعی
وجوددارد.اينبدانمعناستکهپايگاهاجتماعی-اقتصادی
افراددرجامعهروستايیهنوزبهعنوانيکسيستمکاتاليزورعمل
میکندودربسياریازمواقعمعتمدينومتنفذينروستايی
میتوانندبهعنوانموانعياچرخدهندهتوسعهدرايناجتماعات

عملنمايند.
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آزمونفرضيهشماره7:بهنظرمیرسدبيننوگرايیومشارکت
اجتماعیمردمدرپروژههایبنيادبرکترابطهمعناداریوجود

دارد.

جهتبررسیاينفرضيهازضريبهمبستگیاستفادهشده
استکهنتايجآنبهشرحجدولشماره15آوردهشدهاست.

نتايججدولشماره15،حاکیازضريبهمبستگیضعيفبين
دومتغيردرسطحمعنیداريبهدستآمده)P=0/071(است،لذا
بيننوگرايیبهعنوانمتغيرمستقلومشارکتاجتماعیبهعنوان
متغيروابستهرابطهمعناداریوجودندارد.تبييناينفرضيهدر
سطحروستاهایموردمطالعه،حاکیازايناستکهمشارکت
مردمتحتتأثيرايدههایمدرنيزاسيوندراينپروژههانيست،
بلكهعقالنيتاجتماعیومحدوديتمنابعوامكاناتمحرکو

مشوقآناندرپروژههایموردبحثاست.

آزمونفرضيهشماره8:بهنظرمیرسدبينسطحآگاهیمردم
ومشارکتاجتماعیدرپروژههایبنيادبرکترابطهمعناداری

وجوددارد.

ازآمارهضريبهمبستگیپيرسونجهترابطهبيندومتغير

ميزانآگاهیمردمازپروژههایبنيادبرکتومشارکتاجتماعی
استفادهشدهاستکهنتايجدرجدولشماره16نشانداده

شدهاست.

معنیداري سطح چون ،16 شماره جدول نتايج باتوجهبه
)P>0/05(تحقيق آلفاي از بهدستآمده)P=0/000(کمتر
است،بنابراينبينمتغيرمستقل)ميزانآگاهیمردمازپروژهها(
ومتغيروابسته)مشارکتاجتماعی(ارتباطمعناداروجوددارد.
تبييناينوضعيتدرجوامعروستايیموردمطالعهحاکیازاين
استکههرچقدرمردمازپروژههایاجراشده،آگاهیبيشتری
داشتهباشند،ميزانمشارکتاجتماعینيزباالترخواهدرفت.
برگزاری ازطريق توجه پروژهها اجرای از قبل برکت بنياد
کارگاههایآموزشیوتوجيهی،بهاينمهمتوجهنشاندادهاست.

آزمونفرضيهشماره9:بهنظرمیرسدبينسطحتحصيالت
ومشارکتاجتماعیدرپروژههایبنيادبرکترابطهمعناداری

وجوددارد.

ازآمارهآناليزواريانسيکطرفهجهترابطهبيندومتغير
ميزانتحصيالتومشارکتاجتماعیاستفادهشدهاستکه

نتايجدرجدولشماره17نشاندادهشدهاست.

جدول 13. ضريبهمبستگیبيناحساسامنيتبامشارکتاجتماعی.

مشارکت اجتماعیمتغیر مالکمتغیر پیش بینی

احساس امنیت
0/041-ضریب همبستگی

0/089معنی داری
385تعداد

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:يافتههایپژوهش1400

جدول 14. ضريبهمبستگیبينپايگاهاجتماعی-اقتصادیبامشارکتاجتماعی.

مشارکت اجتماعیمتغیر مالکمتغیر پیش بینی

پایگاه اجتماعی
0/72ضریب همبستگی

0/000معنی داری
385تعداد

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:يافتههایپژوهش1400

جدول 12. ضريبهمبستگیبينتعلقاجتماعیبامشارکتاجتماعی.

مشارکت اجتماعیمتغیر مالکمتغیر پیش بینی

تعلق اجتماعی
0/37ضریب همبستگی

0/045معنی داری
385تعداد

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:يافتههایپژوهش1400
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نتايججدولشماره17،نشانمیدهدبينميزانتحصيالتو
مشارکتاجتماعیدربينروستائيانتفاوتمعناداریوجوددارد.
مقدارFاينآزمونباسطحمعناداری000/.برابر14/9است.بر
اساسنتايجآزمونLSDبينزوجگروههای1-زيرديپلمباديپلم
وکاردانی2-زيرديپلمباکارشناسی3-زيرديپلمباتحصيالت
تكميلی4-ديپلموکاردانیباکارشناسی5-ديپلموکاردانی
باتحصيالتتكميلی6-کارشناسیباتحصيالتتكميلیرابطه

معناداروجوددارد.

بحث و نتیجه گیری

طیدهههایاخيرمفهوممشارکتهموارهدرعمقفرايندهای
توسعهجایگرفتهوجنبشهایمردمی،تأثيرعواملانسانی
ناشیازمشارکترادرموفقيتپروژههاثابتنمودهاند.بدين
منوالاستکهتوجهبهمشارکت،يكیازعواملاصلیتوسعه
اجتماعیدرجوامعدرحالتوسعهتلقیمیشودودربررسیو
ارزيابیاينبرنامههاعدمبهرهگيریازمشارکتمردمیبهعنوان

عاملاصلیشكستبرنامههایتوسعهارزيابیشدهاست.

پژوهشحاضردربسترجامعهایصورتگرفتکهبيشاز80
درصدآندرسكونتگاههایروستايیزندگیمیکنندوعمدتاً
روستاهایپرجمعيتاستاننيزدراينمنطقهجایگرفتهاند.
اينمقدارازضريبروستانشينیازيکسوبهواسطهمرزیبودن
منطقهوازسویديگرپايداریوزيستدرمناطقروستايیدر
وضعيتاکنونآنجایتأملدارد.بدينمعناکهجهتماندگاری
طرحهای مهاجرت، از جلوگيری و روستايی مناطق جمعيت
توسعهروستايیبااولويتبيشتریدرشهرستانسروآباددنبال
ايجاداشتغالوبهرهوریفعاليتها،حفظ گردد،چراکهبدون
اينوضعيتدورازانتظاراست.سرعتتغييراتدرحوزههای
مختلفاجتماعیوفنی،باالرفتنانتظاراتساکنين،بهرهوری
پايينفعاليتها،افزايشنرخجمعيتوسستشدنساختارهای
اجتماعیجامعهموردمطالعه،اينپيشبينیراپيشپایمحققان
ومصلحانتوسعهایقرارمیدهدکهدرآيندهموجبمهاجرت
گستردهروستائيانبهشهرهایمريوانوسروآباداتفاقبيفتد.
)ره(، امام فرمانحضرت اجرايی ستاد به وابسته برکت بنياد
بهواسطهفعاليتهایخوددرمناطقروستايی،بهدنبالماندگاری

جدول 16. ضريبهمبستگیبينميزانآگاهیمردمازپروژههایبنيادبرکتوگرايشبهمشارکتاجتماعی.

مشارکت اجتماعیمتغیر مالکمتغیر پیش بینی

میزان آگاهی مردم از پروژه های بنیاد برکت
0/56ضریب همبستگی

0/00معنی داری
385تعداد

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:يافتههایپژوهش1400

جدول 15. ضريبهمبستگیبيننوگرايیبامشارکتاجتماعی.

مشارکت اجتماعیمتغیر مالکمتغیر پیش بینی

نوگرایی
0/093ضریب همبستگی

0/071معنی داری
385تعداد

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:يافتههایپژوهش1400

جدول 17. نتايجآزمونآناليزواريانسيکطرفه.

وجود/عدم وجود رابطهسطح معناداریمقدار Fانحراف معیارمیانگین نمرهتعدادمتغیر مستقل

الت
صی

تح

19238/13/2زیر دیپلم

وجود تفاوت14/90/000
8736/23/3دیپلم و کاردانی

6535/93/5کارشناسی
4133/73/4تحصیالت تکمیلی

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع:يافتههایپژوهش1400
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جمعيتدرمناطقمرزیبهعنوانيکالزامسياسی-اجتماعیو
محروميتزدايیازروستاهایمنطقهدرقالبايجادزيرساختهاو
اعتباراتاشتغالزايیاست.آنچهموفقيتفعاليتهایايننهادرا
قرينموفقيتخواهدکرد،مشارکتاجتماعیمردمدراينپروژهها
استودراينراستامسئلهاصلیفقطاجرایطرحهانيست،بلكه
امراساسیتر،بهرهبرداریازپروژههاوخلقارزشافزودهدرمناطق
روستايیاستکهزيستآنانراتوجيهپذيرنمايد.همانطورکه
درمتنمقالهبهخوبیهويدااستمحققانسازههایاثرگذار
برمشارکتاجتماعیروستائيانرابراساسشناختمنطقهو
چهارچوبنظریبهکارگرفتهشدهشناسايینمودهوبااستفاده
پروژههای از که )افرادی ذینفعان ميان در پيمايش روش از
بر نمودند. هرکدام آثار بررسی به اقدام بودند( منتفع بنياد
اساسنتايجپژوهشبينششمتغيرعدالتاجتماعی،اعتماد
نهادی،رضايتمندیازطرحهایعمرانی،تعلقاجتماعی،پايگاه
اجتماعی-اقتصادیوسطحآگاهیمردمبامشارکتاجتماعی
رابطهمعناداروجودداشتوفقطدومتغيراحساسامنيتو
ميزاننوگرايیفاقدارتباطشناختهشدند.مسئلهاصلیمشارکت
اجتماعیمردم،عالوهبرمنافعآنیروستائيان،رويكردواقعبينانه
بنيادبرکتبهواسطهحضورتسهيلگراندرميانروستائياناست
کهبابرگزاریدورههایتوجيهیوکالسهایآموزشیمردمرا
براساسظرفيتهایجامعهمحلیووجوددانشبومیدرزمينه

مورددرخواست،ترغيببهمشارکتمینمايند.

مورجوهمكاران)2014(درپژوهشخودنشاندادندکه
ميزاناستفادهازرسانهها،مشارکتاجتماعی،انسجاماجتماعی
ورضايتازطرحهایعمرانیدارایرابطهمثبتومعناداریبا
نتايجپژوهش بودند.همچنين مشارکتدرطرحهایعمرانی
دانشمهرواحمدرش)2009(نيزنشاندادکههرچهميزان
نوگرايی،تمايلبهکارگروهیواعتقادبهترقیوپيشرفتدرميان
روستائيانبيشترباشد،ميزانمشارکتاجتماعینيزدرميان
آنانباالترمیرود،ايندرحالیاستکهاعتقادبهطايفهگرايی
وتقديرگرايیدرميانروستائيانبهعنوانموانعمشارکتیعمل
میکنند.همچنيناعتقادبهپيشرفتوترقیوتقديرگرايیبه
ترتيببيشترينوکمترينتأثيررابرميزانمشارکتاجتماعی
پژوهشهای راستای در و همسو حاضر پژوهش نتايج دارند.

مورداشارهاست.

پیشنهادها

درجامعهموردمطالعهمفاهيممشارکتومشارکتاجتماعی
بهاندازهکافیازهممتمايزنشدهاست.دراينزمينهپيشنهاد
میشوداقداماتتوجيهیوکالسهایآموزشیبهصورتمستمر

برگزارگردد.

اجتماعی توانمندسازی نتيجه فرد، هر اجتماعی مشارکت
هرفرداست.پيشنهادمیشودنهادهایمتولیتوسعه،مقوله

توانمندسازیروستائيانراجدیگرفتهودراينمسير،همافزايی
بيننهادیحاصلگردد.

نقشهای پرتو در را اجتماعی مشارکت میشود پيشنهاد
اجتماعیافراددرجوامعروستايیتعريفکرد.بدينمعناهر
يکازاقشارروستايی)زنان،کودکان،کشاورزان،سالمندانو...(
درسطحمختلفمشارکتنمايندواينتنوعوتكثردربرنامه

سياستگذارانديدهشود.

روستايی، توسعه طرحهای مجريان میگردد پيشنهاد
پيوستهایاجتماعیوفرهنگیرادرکنارمسائلعمرانیوفنی
موردتوجهقراردهند،چراکهبهرهبرداریوبهرهوریطرحهادر

گروپذيرشاجتماعیآناست.

باتوجهبهتأثيرعواملیهمچونعدالتاجتماعی،اعتمادنهادی
مردم اجتماعی مشارکت بهبود بر اجتماعی تعلق احساس و
بايدسعیشود)توسط لذا بنيادبرکت، درپروژههایعمرانی
مسئولين،فرمانداریها،اداراتدولتیو...(زمينهافزايشعدالت
اجتماعی،اعتمادنهادیواحساستعلقاجتماعیرابرایقشر
روستايیفراهمنمودتابدينوسيلهزمينهجذباينافرادوالبته
خيرينروستايیرابهمشارکتاجتماعیبهشيوههایگوناگون
پروژههای در بالعوض( مالی )مانندسرمايهگذاری،کمکهای

عمرانیروستايیتاحدامكانفراهمآورد.

تشکر و قدردانی

مقالهحاضرمستخرجازپاياننامهکارشناسیارشدنويسنده
دومدردانشگاهکردستاناست.
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