
 

 

 

 

 

 

 
 13-71، صفحات 7131، بهار 7، شمارة 71فصلنامة روستا و توسعه، سال 

 

 مقدم، و عنايت عباسي، مريم تاجريانيون فرهاديهما
 3/7/2932: تاريخ پذيرش  42/24/2931: تاريخ دريافت

 

رستان کاشمر روستا در شه تيريمددر  ياسالم يل مشارکت شوراهايپژوهش حاضر تحلهدف 
 را در شهرستان کاشمر يبخش مرکز ياسالم يشوراها وعض 214 تحقيق يآمار ةجامع. است
 ةساده به عنوان نمون يتصادف يريگبه روش نمونهنفر عضو  77 تعداد ،انيم گيرد كه از آنبرمي
 يآموزش يهاتأثير برنامهنگرش به  که دهدمينشان  يل همبستگيج تحلينتا. نداهانتخاب شد يآمار

ب منابع يبر تخر مؤثراز عوامل  يو آگاه ي، دانش فنيآموزش يها، شرکت در دورهيجيو ترو
 يهاتيشورا در فعال يمشارکت اعضا»ان با يي، و ارتباط با جهان خارج از روستا و روستايعيطب
ر يمتغو ن روستا از مرکز شهرستا ةن فاصلين، بيهمچن. دندار داريمثبت و معن رابطة« ت روستايريمد

ون ياز رگرس دست آمدهبهج ياساس نتا بر. دار وجود دارديو معن يمنف ةرابط شورا يمشارکت اعضا
از  يو آگاه ي، دانش فنيو آموزش يجيترو يهاتأثير برنامهر نگرش به يگام به گام، سه متغ ةچندگان

                                                             
  کشاورزي، دانشگاه تربيتت متدرس    ةموزش کشاورزي، دانشکداستاديار گروه ترويج و آترتيب، نويسندة مسئول و به

(farhadianh@yahoo.com) ،     دانشجوي کارشناسي ارشد ترويج و آمتوزش کشتاورزي، گتروه تترويج و آمتوزش 
 ةش کشتاورزي، دانشتکد  استتاديار گتروه تترويج و آمتوز    ، و کشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس ةکشاورزي، دانشکد

 . کشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس

mailto:farhadianh@yahoo.com


21   مقدمهمايون فرهاديان، مريم تاجري                   2، شمارة 27فصلنامة روستا و توسعه، سال ،...    

 

درصد از  55ان ييوستاو ارتباط با جهان خارج از روستا و ر ،يعيب منابع طبيبر تخر مؤثرعوامل 
 .کنندين مييت روستا را تبيريمد يهاتيشورا در فعال يزان مشارکت اعضاير ميرات متغييتغ

 (.شهرستان) کاشمر/ روستا تيريمد/ مشارکت/ ياسالم يشوراها :هادواژهيکل

 

 يهاشاز نگر تأثيرو با  ياجتماع -ياسيس يهايدگرگون يط ،يانقالب اسالم يروزيپس از پ
روستا  ياسالم يبه عهده شوراها ييت روستايريمد ةفي، وظيموجود و مستند به قانون اساس

 يندگان واقعينما ،ن انجمن ده بودند، اما در عملياگرچه ظاهرًا جانش ،ن شوراهايا. سپرده شد
 (.232-217: 2971، يمهدو)شدند يط محسوب مين واجد شراامردم و منتخب

ف و يالت، وظايران مربوط به قانون تشکيا ييت روستايريدعطف تحوالت در م ةنقط
بر شورا به عنوان تنها نهاد  است كه در آن، 2975در سال  ياسالم يانتخاب شوراها

 يروستاها ي، برايتيطبق ضوابط جمع نيز اساس آن و د شد و بريت در روستاها تأکيريمد
پنج عضو به جمعيت نفر  2511ش از يب يروستاها يت سه عضو و براينفر جمع 2511تا 

 (.212: 2919، ياحيمعصوم و ريريقد)عنوان شورا در نظر گرفته شد 
 دستخوش ،ياجتماع يساختارها لحاظبه ،هاسال يران طيا ييت روستايرينظام مد

روستاها در  در يت کارآمد و اصوليريه و خالء مدشدده يچيپ ييهايتحوالت و دگرگون
ده نجاميان اييروستا يفراوان برا مشکالتبه بروز  ،رياخ يهاههدر د ويژهادوار، به يتمام

 تيريمد يگر ساختار سنتي، ديات زمانيط و مقتضير شراييبه تغ ک سو، با توجهياز . است
ت يريد مديسو، ساختار جد گريو از د يستمولد ن ةن جامعيقادر به حل و فصل مشکالت ا

ل يدالن به باالست، بهيياز پا يزيرو برنامهر در امو بر مشارکت مردم يکه مبتنهم  ييروستا
 يهامکان ةمنزلبه روستاها. دا کنديگاه خود را پيبودن، نتوانست جا يربوميجمله غ متعدد از

 يتيريمد يالگو بهمتفاوت نسبت به شهرها،  يهاتيفعال و يزندگ ةويخاص با ش يديتول
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ند نياز دارحاکم بر روستاها  ياختشنروان و ياجتماع ،يط اقتصاديمجزا و منطبق با شرا
  (.3: 2917ران، همكاو  ين افتخاريالدرکن)

 يشوراها. رده شده استپت روستاها به شوراها سيريکشور، مد يتيريد مديم جدنظادر 
ط يبهبود شرا رايتالش مردم روستا ب ،هاند که در قالب آنايمشارکت يينهادها ييروستا
ل يدلبه ،نيهمچن ؛شوديشان منسجم و هماهنگ معهجام يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد

مردم و  يکشور و انتخاب آنها از سو يدر اغلب روستاهاشوراهاي روستايي  ر بودنيفراگ
که از نقاط  يو اجتماع ي، فرهنگي، عمرانيدر ابعاد مختلف اقتصاد آنها اقدامات و خدمات

نسبت به آنها  ،شمار رفتهبه ده يازهاين ةدهندصيمرجع تشخ ،است يمردم يهاقوت تشکل
بخش منعکس  يروستا را به شورا تيريمدموانع و مشکالت  يند و حتكنيم يزيربرنامه

 رديانجام گ يتيريمد يباال يهان مشکالت در ردهيا دربارةالزم  يهايريگميتا تصم كنندمي
(Schattan and Arilson, 2008: 2938.)  

 يروابط تعامل هاکه دولت است ييهااراز جمله ساختدر قالب شوراها  يمردم يهاتشکل
، يمشارکت يبه راهبردها گرايشبا  ،هان تشکليا. دهنديقرار م دبا آنها را در دستور کار خو

 ةشديطراح يندهاياکوشند که بر فريبوده و م يگريانجيو م يگرليشتر متوجه نقش تسهيب
شوراهاي ظهور که از آنجا  ،نينابراب. (Korten, 1987: 54) بگذارند تأثيرروستا ت يريمد

 کشور بوده است، يروستاها تيريمد ةن رخدادها در عرصيتراز مهم اسالمي روستايي
 خودشانمردم در سرنوشت  بر مشارکت و دخالت يت که مبتنيريمد ةوين شيدپرداختن ب

  .ابدييت روستا ضرورت ميريدر مد ياسالم يل مشارکت شوراهايبا هدف تحل ،است
شده است، كه انجام  زمينهن يدر ا يقاتيتحق تاكنون ت و ضرورت موضوع،يبا توجه به اهم

به  آنها شتريب ت روستا پرداخته ويرينقش شوراها در مد ياندک از آنها به بررس البته شماري
 يقاتيشتر تحقيب ،عالوه بر آن. اندشده بسنده کردهانجام يهاتيل جلسه و فعاليمانند تشک يامور

د بر عملکرد يرا با تأک ييت روستايريمد ،ران انجام شدهيدر ا ييت روستايريمد بارةکه در
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اد يبن ها پيش،امور روستاها، از سال ةمسئول در ادار ين نهادهاياز ب. اندکرده يارها بررسيده
ن کرده است ين آن را طالب تدويترنه انجام داده است که جامعين زميدر ا يمسکن اقدامات

 (. 2931لب، طا)
در کشور با توجه به  ييروستا ت توسعةيرير تحول مديس يبه بررس( 2919) يرضوان

اصالح ساختار  يبرا ييشنهادهايپ ،انيند پرداخته و در پاين فرايت مشارکت در اياهم
  .ارائه کرده است ييروستا ت توسعةيريمد

د يت روستا با تأکيريروند تحوالت مد يبا بررس ،ق خوديدر تحق( 2913) يتيو هدا يبز
دند که شوراها تا حد توان يجه رسين نتي، بدستانيس ةدر منطق ياسالم يبر عملکرد شوراها

اند؛ نکرده ينه کوتاهين زميکوشا هستند و در ا ييروستا ةشبرد اهداف توسعيخود در پ
عتبار چون نبود ا يانجام دهند، علت آن عوامل يتياند فعالهم نتوانسته يچنانچه در موارد

 . منطقه بوده است يت اقتصاديبودن فرهنگ مردم، دور بودن روستا، و محروم ي، سنتيکاف
ه يشهرستان زرند ييروستا ياسالم يشوراها ، در مطالعة(2911) يو احمد يرضوان

 يو مشارکت فعال با شوراها يکه مردم روستاها همکار ، چنين نتيجه گرفتندياستان مرکز
ک نظام يران يا ييروستا ةند توسعياکه در فرهمچنين، از آنجا  ؛دارند ييروستا ياسالم

 يخود با مسئوالن محل يدر امور و مسائل زندگ يمردم محل نيزحاکم است و  يمشارکت
 ةتوسع يزيركنند، برنامهيرفع مشکالت خود مشارکت م يبرا( ييروستا ياسالم يشوراها)

  .همراه خواهد بود ج مثمرثمرترينتابا  يمحل
رامون يپ يجيترو يهادر برنامه يمردم يهال مشارکت تشکليتحلج حاصل از يانت

ش يزان مشارکت بينشان داد که مدژ نياندوآب و شاهيدر شهرستان م ييدار روستايپا توسعة
و  ي، فرهنگي، اجتماعي، خدمات عموميکشاورز) ييدرصد شوراها در امور روستا هفتاداز 
ان ييروستا ميانن تشکل خاص در يگاه ايشانگر نقش و جااد بوده که نيدر حد ز( يجيترو

، يعيب منابع طبيبر تخر مؤثراز عوامل  يو آگاه يدار دانش فنيمعن ةرابطهمچنين،  و
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شوراها با مشارکت  يشهرد جهانيد و ،شهرستانروستا از  ة، فاصليريو نوپذ ينوآور
  (.227-227: 2912، يللهعبدا) است يگرليو تسه يجيترو يهادر برنامهشورا  ياعضا

ش فاصله يافت که با افزاين نکته دست يدب ،ق خوديدر تحق ،(2911) يمانيسل يمحمد
روستا کاهش  ةتوسع يهاتيزان مشارکت جوانان و نوجوانان در فعالياز مرکز شهرستان، م

 يبه نواح يو دسترس يبه مراکز شهر يکيت نزدياهم ةدهندن امر نشانيا ؛ وابدييم
روستاها و مراکز  ميانکوچک  يشهرها و شهرها -البته وجود روستا. است يرسانخدمات

  .عامل فاصله تا مرکز شهرستان را کاهش دهد تأثيرتواند يشهرستان م
 يشوراهاعملکرد  يابيارز» خود با عنوان ةدر مطالع ،(2913)و همکاران  يطاهرپور

افتند که با يجه دست ين نتيدب ،«بجنورد آالداغدهستان در روستايي  ةدر توسع ياسالم
  يروستاها، همکار يش فاصله از شهر، بهبود عملکرد شوراها در سطح مسائل بهداشتيافزا

 يزان مشارکت اعضايم ،نيان حاصل شده و بنابراييان روستايها و حل اختالف مبا سازمان
 . افته استيش يروستا افزا ةتوسع يهاتيشورا در فعال

ن يب ةرابط ةخود دربار ةدر مطالع زين( Schattan and Arilson, 2008)شاتان و آريلسون 
از يدا کردن آنچه مردم نين راه پيدند که بهتريجه رسين نتي، بدت روستايريمشارکت و مد

 مردم ر کردن خود آنها در مسائل است ويدرگ آنها مشکالت ين راه حل برايدارند و بهتر
ش رفاه و بهبود يافزاتوجه به و  ،ندروشمار ميبه يوري بهرهد و ارتقايتول يعامل اصل

  .خواهد بود ييروستا ةو توسع يدر اقتصاد مل هاآن يوري بهرهارتقا يمردم در راستا يزندگ
، حاضر قيشده در تحقيبررس يرهايمتغنيز شده و اساس مطالعات انجام ن، بريبنابرا

 :آورده شده است 2ق در قالب شکل يتحق يمدل مفهوم
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 هاي پژوهشيافته :منبع

 يان اعضايت روستا در ميريمد يهاتيشورا در فعال يمشارکت اعضا يمدل مفهوم -1شکل

 شهرستان کاشمر يبخش مرکز ياسالم يشورا

 نيگذارترتأثيراز  يکيبه عنوان  ياسالم ينقش شوراها يشناخت و بررس ،در مجموع
 انعکاس مسائل و راستايمردم در ان دولت و يو رابط م ييروستا يها در سطح نواحتشکل

 ين، هدف اصليبنابرا. است يالزم و ضرور ييروستا ةمشکالت مردم و رفع آنها در جامع
 يدر بخش مرکز ت روستايريدر مد ياسالم يشوراها ل مشارکتيتحلحاضر پژوهش 

 يهايژگيو يبررس -2: ند ازاق عبارتيتحق ياهداف اختصاص. است شهرستان کاشمر

مشارکت اعضای شورا 

ت يريهای مدتيدر فعال

 روستا

ت در شورا، سطح يعضو ةالت، سابقيسن، تحص

رستان، روستا از مرکز شه ةن، فاصلير کشت زميز

 شغل اصلی

و
ی

يژگ
ی

ی فرد
ها

 

های برنامه

 جیيترو

امور کشاورزی 

 و اقتصادی

اعی و امور اجتم

 فرهنگی

های ير برنامهنگرش به تأث

 جیيترو و آموزشی

دانش فنی و آگاهی از عوامل 

 عی يب منابع طبيمؤثر بر تخر

روستا از مرکز  ةفاصل

 شهرستان

با جهان خارج از  ارتباط

 انروستا و روستايي

های شرکت در تعداد دوره

 جیتروي -جلسات آموزشی
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ي شوراها يزان مشارکت اعضاين مييتع -4، ييروستا يشوراها ياعضا يتصادو اق يفرد
و  ،ياقتصاد -ي، امور کشاورزيجيترو يهابرنامه) روستا تيريمد يهاتيدر فعال روستايي

 يمشارکت اعضازان يمگذار بر تأثيرن عوامل يب يهمبستگ ليتحل -9، (ياجتماع -يفرهنگ
 ةکنندييگوشيپ يرهاين متغييتع -2و روستا،  تيريمد يهاتيفعالدر  ي روستاييشوراها

 .روستا تيريمد يهاتيفعالدر  ي روستاييشوراها يزان مشارکت اعضايم

 ييت روستايريمفهوم توسعه و مد
 نددانستيرا همان توسعه م يغالبًا رشد اقتصاد 2371و  2351 يهادهه يتوسعه ط يهاهينظر

ن يا يبا ناکارآمد (.57: 2919، و لشكري يعرب) ندديورزيم گر غفلتيعوامل د تأثيرو از 
توسعه با  يهاهيظهور نظر ،بعد يهاتوسعه، در دهه ياز راهبردها ياريدگاه و شکست بسيد

و نيز توجه بدين ند توسعه يادر فر يد بر راهبرد مشارکت مردميو با تأک يکرد اجتماعيرو
 ييروستا ةتوسع يهامهان در برناييروستا مشارکت ةلئمس. مايها را شاهد بودهنظريه

ن راهبرد در يا. گردديمبر 2311و  2371 يهاة آغاز آن به دههاست که نقط يموضوع
-قدرت و بهره يي، مشارکت مردم، تمرکززدايبا تمرکز بر بعد اجتماع ييروستا يزيربرنامه

وارد  «يمشارکت ةسعتو»د توسعه با عنوان ين راهبرد جديا. شکل گرفت ياز خرد جمع يريگ
 (.  227: 2912، و ابراهيمي يزدي يپاپل)ات توسعه شده است يادب

 يسازک، توانمنديش انتخاب مردم، گسترش دموکراتيند افزايارا فر ييروستا اگر توسعة
، يش رفاه و خوشبختيست، افزايز يبه فضا يدهشکل يبرا يريگميمنظور تصممردم به

زنان، فقرا و دهقانان مستقل و آزاد  يسازالقوه، توانمندب يهاتيها و ظرفگسترش فرصت
م، يبدان يانجام کار گروه يبرا ييتوانا ،نيو همچن دست خويز يفضا يدهسازمان يبرا
 ةت و توسعيريمد ياز ارکان اصل يسازد توسعه، توانمنديجد يهاهيتوان گفت که در نظريم

، يبه حقوق در بعد اقتصاد ي، دسترسيفرهنگ ي، آزادسازيمردم ييخوداتکا. است ييروستا
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ها و ييبه درآمدها، دارا ي، دسترسيين مواد غذايدر تأم يي، خودکفايو فرهنگ ياجتماع
تالش  در تمام ابعاد يمشارکت يو وجود فضا ،يبه دانش و فناور ي، دسترسيالت اعتباريتسه
  (.2: 2915، يارن افتخيالدرکن)شوند يمحسوب م يسازتوانمند يهاشرطشياز پ يانسان

 ةجامع يسازتحقق توانمند يمعتقدند که برا ييروستا ةنظران توسعن، صاحبيبنابرا
 ةد از داخل جامعي، باييت روستايريمد يريگميتصم ييش توانايمنظور افزابه ييروستا

متأسفانه در . نقش کنند يفايگر اليتوانند به شکل تسهيم يرونيشروع کرد و عوامل ب يمحل
منجر  ييروستا ةژه توسعيوت نادرست از روند توسعه و بهر در کشور، برداشياخ ةهچند د

 غفلتخود به  ،ها دخالت کردهنهياقتدارگرا و بزرگ شده که در تمام زم يدولت يريگبه شکل
  (.5: همان)ده است دامن زآنها در روند توسعه  يهايمردم و همکار ينقش مشارکتاز 

ق ياز طر ييروستا ت جامعةيو هدا يدهنند سازمايافر ،عدر واق ،ييت روستايريمد
ها و ن سازمانيا. است ييمناطق روستا ةاندرکار اداردست يها و نهادهاسازمان يدهشکل
با توجه به  که مردم اهدافيند، روشمار ميبه ييروستا ةجامع اهدافن يتأم يابزارها نهادها

 (. 422: 2919، يرضوان)رند يپذيم کرده و ميرست ، آنها راها و امکانات موجود خودخواست
به اهداف و انجام  يابيت و شکست هر سازمان در دستيکه گفته شد، موفق گونههمان

ست، از يز يفضا -ک سازماني در قالبز يروستا ن. ت آن استيريبه مد يمتک خود فيوظا
 ةصحن يگران اصليباز ،ديجد ييت روستايريند مديااما در فر. ستين امستثن اين قاعده

 ةتوسع يها، برنامهينديافر يند که طايت سه نهاد مردم، دولت و بخش خصوصيريمد
ت يريتوان هدف مديمن، يبنابرا. کننديم يابيت و ارزن، اجرا، نظاريرا تدو ييروستا
دن به يرس يط براين انسان و محيبشده ميو تنظ يمنطق ةک رابطيجاد يرا ا ييروستا
وجود  ،دانست که در رأس آن ييمردم مناطق روستا يدر زندگ يشنودو خ يمندتيرضا

د ين عنصر باياست؛ و ا يروستا ضرور يامور کنون ةنده و اداريآ يزيربرنامه يبرا يعنصر
 يو درون( يدولت و بخش خصوص) يرونيب يروهايمتعادل و فعال ن يق همکارياز طر
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ق استفاده از ياز طر تحقق آن رد کهيگ شكل( يمحل يهاها و سازمان، تشکليمردم محل)
 دشو يمر يپذامکان يزيرو برنامه يسازميند تصميادر فر( ياسالم يشوراها) يمردم يروهاين
 (.1: 2917ران، همكاو  يافتخارن يالدرکن)

 ييت روستايريروستا در مد ياسالم ينقش و عملکرد شوراها
ران متأثر از اتخاذ راهبرد مشارکت يا ييت روستايريروستا در مد ياسالم ينظام شوراها

ع مجدد يش و توزيافزا راهي برايتوان يمشارکت را م. مردم در روند توسعه است
 يمنددر توسعه و بهره ياريو هم ياجتماع يهايريگميشرکت جستن در تصم ،هافرصت

که  بايد يادآور شد همه،ن يبا ا(. 2: 2971مارسدن،  و ياوکل) ف کردياز ثمرات آن تعر
 يمل يهايزيرکه برنامه ين معنياست؛ بد يمحل يهايزيرازمند برنامهيان نييمشارکت روستا

 ،رونيانجامد و از ايم ييمناطق مستعد روستا يشهرها و گاه شتر به توسعةيب ياو منطقه
حل مشکل با استفاده از منابع محدود و  يچگونگ. ستين ييروستا ةتوسع ةکنندنيتضم

ان شمرده يين نکات در مشارکت روستايتراز مهم ياز دانش بوم يمندبهرهز ياب و نيکم
 (.92: 2971اک، يکرامانايو و اسيد)شود يم

 نيز و يو فرهنگ ي، اجتماعيرباز در ابعاد اقتصادياز د ييمشارکت روستا ،رانيدر ا
و  يمشخص از همکار ييها، نمونهيو فرهنگ يدر امور اجتماع. مطرح بوده است يخدمات

 يمشارکت يهاو سنت يجمع يبرداربهره يتوان در واحدهايرا م ييروستا ةمشارکت در جامع
روند يشمار مبه ييانمونهمانند بنه، صحرا، حراثه و پاگو از  يمشارکت ينهادها. جو کردوجست

 از سوين اسالم يرش ديپس از پذ. ران وجود داشته استيا ييروستا ةها در جامعکه قرن
مانند شوراها، مزارعه، مضاربه، تعاون، وقف، مشاع شکل گرفته که موجب  ييها، نهادنايرانيا

 (.5: 2977زاده، ميابراه) شده استدر جامعه  يو مشارکت يجمع يد آمدن واحدهايپد
، ي، اقتصادياجتماع يهاع برنامهيشبرد سريپ ي، برايکصدم قانون اساسياساس اصل  بر
مردم با توجه به  يق همکارياز طر ير امور رفاهيو سا يوزش، آمي، فرهنگي، بهداشتيعمران
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به نام  ييا استان با نظارت شورايامور هر روستا، بخش، شهرستان  ة، اداريات محليمقتض
آن را مردم همان  يرد که اعضايگيا استان صورت ميده، بخش، شهر، شهرستان  يشورا

 (. 3-7: همان)کنند يمحل انتخاب م
 ةياست تا کل يو ضرور ،شوراهاست ةران بر عهديا ييت روستايريمدن اصول، يطبق ا

 ييروستا ياسالم يشوراها و اجرا شود؛ با اين همه، يزير، برنامهيمردم طراح از سويامور 
 زمينة در ،مستقل و مشخص ةالت مشخص و مدون بوده و بدون بودجيفاقد سازمان و تشک

 و يمانند کشاورز يت در امور اقتصاديفعال نيزالزم و  يهاروها و تخصصين يريکارگهب
با  يمانند نظم و انتظامات در روستا و همکار يو اجتماع ياسي، در امور سيع دستيصنا

 يمانند احداث و اصالح معابر، اجرا يو بهساز ي، در امور عمرانيتيو امن ياسين سامأمور
و  يامور مربوط به دعاودر  ،و باالخره مانند اينهابرق و آب و  و شبکة يهاد يهاطرح

  .دنندار ييآکارچندان  يحقوقموضوعات 
قائل  يفيروستا وظا يشوراها يهاياستفاده از توانمند يبرا ،توسعه ةبرنام 257ة در ماد

 : (7-7: 2914تشکر، ) اندشده
 يو آموزش ي، بهداشتي، عمراني، ورزشيمشکالت فرهنگ با شناسايي روستا يشوراها( الف

  دهند؛ ارائهن به مسئوال شنهاد هايي براي رفع آنها، پيدر روستا
ر يو سا ي، بهداشتي، عمراني، اقتصاديمشارکت مردم در انجام خدمات اجتماع براي  ( ب

 و اقدام کنند؛ يزير، برنامهيامور رفاه
 و روستا تالش کنند؛ يو گلزار شهدا يو هنر ي، ورزشيفرهنگ يبناها يدر حفظ و نگهدار  ( ج
 .دکنن يهمکار يفرهنگ -يخيتار يهاو محوطه يخيحفظ بناها و آثار تار در   ( د

پردازد يم رهايمتغف يبه توص ،ک سوياز  راياست؛ ز يهمبستگ -يفيحاضر از نوع توصپژوهش 
 ةجامع .دكنين ميين و مالک را تعيبشيپ يرهاين متغيب ةزان و نوع رابطيگر، ميد يو از سو
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ت شهرستان يوالنييت و پايدهستان باالوال ياسالم يشوراها يعضاپژوهش را ا يآمار
حاضر، از روش  قيدر تحق(. N=214)دهند يل ميتشک يکاشمر در استان خراسان رضو

رابطة از  گيريگيري از جامعة آماري با بهرهنمونهساده استفاده شد و  يتصادف يريگنمونه
ل شده يبخش تشک پنجکه از  هنامه بودق پرسشيابزار تحق(. n=77) كوكران صورت گرفت

سنجش  بخش دوم بهاعضا،  يو اقتصاد يفرد يهايژگيوسنجش بخش اول به  ؛است
سنجش  به بخش سوم، (هيگوشش ) ان و جهان خارج از روستاييارتباط شوراها با روستا

 به بخش چهارم ،(هيگوپنج ) يو آموزش يجيترو يهابرنامه تأثيربه نسبت نگرش شوراها 
و  ،(هيگوهفت ) يعيب منابع طبيبر تخر مؤثراز عوامل  يو آگاه اعضا يسنجش دانش فن

( هيگوپانزده ) روستا تيريمد يهاتيدر فعال اعضامشارکت به سنجش  نيز بخش پنجم
 يليکرت از خيل يانهيگزف پنجياساس ط پرسشنامه بر پنجمبخش دوم تا . رداختصاص دا

مستقل و وابسته  يرهايمتغ. ه استده شديسنج( تا پنج ة يكدر دامن)اد يز يليکم تا خ
 ةالت، سابقيسن، تحص) يو اقتصاد يفرد يهايژگيو اند از، عبارتبيترت، بهقيتحق

زان ارتباط ي، م(شهرستانمرکز ، فاصله تا يشغل اصلر کشت، يت در شورا، سطح زيعضو
، يجيترو يهابرنامه ثيرتأان و جهان خارج از روستا، نگرش شوراها به ييبا روستا اعضا

 يهاتيمشارکت در فعالو  يعيب منابع طبيبر تخر مؤثراز عوامل  يو آگاه اعضا يدانش فن
از نظرات  گيريبهرهبا  ،قيابزار تحق ييمحتوا ييروا. نداهل داديروستا تشک تيريمد

 ،ت مدرسيدانشگاه ترب يکشاورز ةدانشکد يج و آموزش کشاورزيد ترويمتخصصان و اسات
ق مورد يابزار تحق يدرون ييايار پايمع. دست آمدهب يپس از چند مرحله اصالح و بازنگر

محاسبه  12/1پرسشنامه،  پنجمدوم تا  يهابخش يکرونباخ برا يآلفابا استفاده از نيز نظر 
 يفيها در سطح توصل دادهيه و تحليتجز. که نشانگر اعتبار قابل قبول پرسشنامه است ،شد

( ونيل رگرسيو تحل يهمبستگ) يو استنباط( يبندتين و اولويانگي، درصد، مينع فراوايتوز)
 . انجام شد  SPSSافزاربه کمک نرم
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 روستا ياسالم يشوراها ياعضا يو اقتصاد يفرد يهايژگيو
انحراف )سال  52شورا  ياعضا ين سنيانگيدهد که مينشان م پژوهش حاضر يهاافتهي

سال و  چهل تا پنجاهدر گروه ( درصد 9/29)از آنها  يميکه کمتر از ن تاس( 17/21 اريمع
 .دنسال قرار دارشصت ش از يب يدر گروه سن( درصد 3/47)چهارم آنها کيش از يب

 از( درصد 9/21) سومکي از شيب .دهنديل ميشورا را مردان تشک ياعضا همچنين، همة
 نفرچهارده ، ييابتدا( درصد 3/47) مچهارکي از شيب ،راهنمايي التيتحص يدارا اعضا

 ةن سابقيانگيم .بودند يدانشگاه التيتحص يدارا صددر سه تنها و رستانيدب( 3/41)
کمتر ت يعضو ةسابق وبوده ( 21/2 اريانحراف مع)سال  3ن يانگيطور مت در شورا بهيعضو

سه درصد و ( دورهيك تا دو )سال چهار تا هشت ( درصد 27/72)شورا  ياز دو سوم اعضا
هکتار  سهن ير کشت زمين سطح زيانگيم. است( دورهچهار تا پنج )سال  شانزده تا بيست

چهار تا  با برخورداري از( درصد 7/51) از اعضا يميحدود ن وبوده ( 97/2 اريانحراف مع)
ش از يب درصد اعضا 5/2رند و يگيمالک قرار مة کشاورزان متوسطدر طبق ،نيهکتار زم پنج
 3روستا از مرکز شهرستان  ةن فاصليانگيم. دارند( مالککشاورزان بزرگ)ن يزم هکتار پنج

 ششکمتر از ( درصد 9/27)از روستاها  يميکمتر از ن وبوده ( 22/7ار يانحراف مع)لومتر يک
لومتر با شهرستان فاصله يک دوازده تا هجدهروستا  ششلومتر با شهرستان فاصله دارند و تنها يک

 يبه کشاورز (درصد 25) از اعضاي شورا يميکمتر از ن ،ت اشتغالياز نظر وضع ،نيهمچن. دارند
 .ندكنيت ميفعال يکشاورز زمينة در( رصدد 99) آنهاسوم کيو  پردازندمي يو دامدار

 ت روستايريمد يهاتيشورا در فعال ياعضامشارکت 

 دوازده ،ت روستايريشورا در مد يزان مشارکت اعضايسنجش م يبرا پژوهش حاضر،در 
 يهابرنامه و ،يفرهنگو  ياجتماع ،يو اقتصاد يامور کشاورز عامل سهه در قالب يگو
 يليخو ، 2=ادي، ز9=، متوسط4=، کم2=کم يليخ) يقسمتپنجکرت يف لي، با طيجيترو
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شورا در  يزان مشارکت اعضاين ميشتريق، بيتحق يهاافتهياساس  بر .شد يبررس( 5=اديز
 يمشارکت در امور کشاورز است؛ يو فرهنگ يدر امور اجتماع ستات رويريمد يهاتيفعال

. دجاي دارسوم  ةرتب در يجيترو يهاة دوم و مشارکت در برنامهرتب در يو اقتصاد
؛ به ديگر ها بودر مقولهيکمتر از سا يجيترو يهارنامهب ةشورا در مقول يمشارکت اعضا

گر است و شوراها يد يف نهادهايوظان موارد جزو يشورا معتقد بودند که ا ياعضا سخن،
 (.2جدول )کنند  ين نهادها همکاريد با ايصرفًا با

 (n=77) ت روستايريمد يهاتيدر فعال شورا ياعضازان مشارکت يم يبندرتبه -1جدول 

 نةيزم

 مشارکت
 رتبه اريانحراف مع نيانگيم هيگو

و  ياجتماع

 يفرهنگ

 ان روستاهايو مان يين روستايحل اختالف ب

 (برق، گاز) ييربنايجاد خدمات زيا يريگيپ

 درمان حل مشکالت بهداشت و يريگيپ

 (هينيحس و مسجدمانند ) يعموم يساخت بناها

27/2 

29/2 

47/2 

12/2 

515/1 

519/1 

577/1 

791/1 

2 

4 

9 

2 

و  يکشاورز

 ياقتصاد

 (سهم آب) ت حق آبين و رعاييتع

 يکشاورز يهاتيمشاوره در فعال

 يمقابله با خشکسال

 هاها و کاناليجو يروبيال

73/9 

22/9 

2/9 

11/9 

14/1 

72/1 

77/1 

143/1 

5 

7 

7 

1 

 يهابرنامه

 يجيترو

 يجيترو يآموزش يهادوره يمشارکت در برگزار

 يجيترو يآموزش يهادوره يازسنجينمشارکت در 

 و توسعه يجيترو يهان برنامهيدر تدو يهمکار

 اهپروژه ها ودوره يابيارزشدر  يهمکار

15/9 

9 

55/4 

47/4 

323/1 

359/1 

357/1 

147/1 

3 

21 

22 

24 

 قيتحق يهاافتهي: منبع
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 مستقل و وابسته يرهايتغن ميب يگهمبست يبررسج ينتا
 يهابرنامه تأثيرنگرش به  متغيرهاي يانگر همبستگيب يب همبستگيج کاربرد ضرينتا

از عوامل مؤثر بر  يگاهو آ يو دانش فن ،يآموزش يها، شرکت در دورهيجيو ترو يآموزش
صورت ت روستا بهيريمد يهاتيشورا در فعال يبا مشارکت اعضا يعيب منابع طبيتخر

روستا از مرکز شهرستان و  متغيرهاي فاصلةن، يهمچن. مثبت در سطح پنج درصد است
 ةرابط ،بيترتشورا، به ير مشارکت اعضايان با متغييارتباط با جهان خارج از روستا و روستا

 (.4 جدول) دارندک درصد يدار در سطح يو مثبت معن يفمن

 (n=77) قيتحق يرهاير متغيروستا با سا تيريمد يهاتيفعال شورا در ياعضامشارکت  ةرابط -2 جدول

 ر مستقليمتغ ر وابستهيمتغ
 يب همبستگيضر

 رسونيپ

 سطح 

 يداريمعن

شورا  يمشارکت اعضا

ت يريمد يهاتيدر فعال

 روستا

 15/1 272/1* يجيو ترو يآموزش يهابرنامه يرتأثنگرش به 

شرکت در جلسات  يهاتعداد دوره

 يجيترو -يآموزش
*49/1 12/1 

ب يبر تخر مؤثراز عوامل  يو آگاه يدانش فن

 يعيمنابع طب
*47/1 192/1 

 112/1 -92/1** (لومتريک)روستا از مرکز شهرستان  ةفاصل

 112/1 97/1** انيياارتباط با جهان خارج از روستا و روست

  ≥15/1P≤                ** 10/1P              *  قيتحق يهاافتهي: منبع

شورا در  يمشارکت اعضا»ة ر وابستيگذار بر متغتأثيرن عوامل يترمهم ينيبشيپ رايب
ج حاصل يگام به گام استفاده شد، که نتا ةون چندگاني، از رگرس«ت روستايريمد يهاتيفعال

  .آمده است 9در جدول از آن 
 ةدر معادل مستقل مربوط يرهايدهد که پس از ورود متغيون نشان ميل رگرسيتحل جينتا
ر ير با استفاده از روش گام به گام، سه متغيدار بودن هر متغيمعن و محاسبة يونيرگرس



  2 92، شمارة 27وستا و توسعه، سال فصلنامة ر                 .. شاركت شوراهاي اسالمي درتحليل م  

 

بر  مؤثراز عوامل  يو آگاه ي، دانش فنيو آموزش يجيترو يهابرنامه تأثيرنگرش به 
درصد  55 ةکنندنييان تبييو ارتباط با جهان خارج از روستا و روستا ،يعيب منابع طبيرتخ
(55/1=adj

4
R )ت روستاست؛يريمد يهاتيشورا در فعال يزان مشارکت اعضايرات ميياز تغ 

 قياست که در تحق ير عوامليها مربوط به اثرات سادرصد از نوسان 25سخن،  گريبه د
  . اندبررسي نشده حاضر

اساس  هاي مديريت روستا بربر مشارکت اعضاي شورا در فعاليت مؤثرمتغيرهاي  -3جدول 

 تحليل رگرسيون گام به گام

 متغير
ضريب 

(B) 

 ضريب

 (Beta)استاندارد 
 ةآمار

t 

 سطح 

 داريمعني

 111/1 21/3 ---- 12/4 ثابت ضريب

 324/1 417/1 774/4 19/1 (2X) برنامه هاي آموزشي و ترويجي تأثيرنگرش به 

بر تخريب منابع  مؤثردانش فني و آگاهي از عوامل 

 (4X)طبيعي 
943/1 425/1 717/5 112/1 

 97/1 22/1 32/2 111/1 (9X)ارتباط با جهان خارج از روستا و روستاييان 

adj=55/1  يافته هاي تحقيق: منبع
4

R  927/51=F 

 يو سپردن کارها به مردم از جمله مسائل يمدن ينهادها، گسترش ياسالم يل شوراهايتشک
ده و در چند سال يرا به خود د ييهابيل شوراها تاکنون فراز و نشياست که از آغاز تشک

 ياز سو ييت روستايريمد يهابرنامه ياجرا. شده استدنبال  يشترير، با توجه بياخ
 يهايماندگجبران عقب ياکرد جلب مشارکت مردم بريبا رو ،يانقالب اسالم ينهادها

ل ي، اذهان را به تشکيانقالب اسالم يروزين پيآغاز يهاسال يعموم يروستا و فضا
 . معطوف کرد ييت روستايريمد يهاتحقق برنامه يدر روستا برا ياسالم يشوراها
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ت روستا، يريمد يهاتيزان مشارکت شوراها در فعاليم يق حاضر، با بررسيدر تحق
گاه نخست قرار دارد و يدر جا يو فرهنگ يمشارکت در امور اجتماع كه ميابييمدر

در  ،بيترت، بهيجيترو يهادر برنامه مشاركت و يو اقتصاد يمشارکت در امور کشاورز
شورا معتقد بودند که مشارکت در  ياعضا سخن، گريد ؛ بهاندگرفته يجا يبعد يهاتياولو

ن نهادها يد با اياست و شوراها صرفًا با گريد يف نهادهايجزو وظا يجيترو يهابرنامه
 يکمتر يالت دانشگاهيشورا از تحص ين، چون اعضايبر ا ؛ افزونکنند يهمکار

آن  يايو مزا يجيترو يهاروند، با برنامهشمار ميبهسال انيت آنها ميبرخوردارند و اکثر
 ياقتصاد -يرزو کشاو يفرهنگ -ياجتماع يهاتيفقط در فعال رو،و از اين ستنديآشنا ن

و  ي، بز(2912) يعبداللهمطالعات  يسو با دستاوردهاج همين نتايکه ا ،مشارکت کردند
  .است( 2913) يتيهدا

، شرکت در يجيو ترو يآموزش يهابرنامه تأثيرق، نگرش به يتحق يهاافتهياساس  بر
و  ارتباط با  ،يعيب منابع طبيبر تخر مؤثراز عوامل  يو آگاه ي، دانش فنيآموزش يهادوره

 تيريمد يهاتيشورا در فعال يمشارکت اعضا»ان با ييجهان خارج از روستا و روستا
 يآموزش يهاشورا در دوره يکه اگر اعضا ين معنيبد ،ددارن داريمثبت و معن ةرابط «روستا

بر  مؤثراز عوامل  كرده،دا يپمساعد  ينگرش يجيترو يهاشرکت کنند، نسبت به برنامه
خواهند  ييروستا تيريمد يهاتيدر فعال يشتريمشارکت ب ،شدهآگاه  يعيبع طبب منايتخر

ان ييشورا با جهان خارج از روستا و روستا يگر، هرچه ارتباط اعضايد سوياز . داشت
در صدد شوند و يشتر آشنا ميان بييمحسوس و نامحسوس روستا يازهايبا ن ،شتر باشديب

 «شورا يمشارکت اعضا»ستا از مرکز شهرستان با رو ةن، فاصليهمچن. نديآيمرفع آن بر
روستا از مرکز شهرستان،  ةش فاصليکه با افزا ين معنيبد ،دار دارديو معن يمنف ةرابط

دارند و فقط به  يجيترو يهاو برنامه يآموزش يهابه کالس يکمتر يشورا دسترس ياعضا
 تيريمد يهاتيها در فعالآن رو، مشارکتو از اينشود يان توجه مييروستا ةياول يازهاين
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 خواني دارد؛هم( 2911) يمانيسل يق محمديتحق يهاافتهيابد، که با ييکاهش م ييروستا
روستا از  ةن فاصليمثبت ب ةاز وجود رابط يحاک( 2913)و همکاران  ياما مطالعات پورطاهر

که  يعنن ميبد روستاست، تيريمد يهاتيشورا در فعال يمشارکت اعضا ومرکز شهرستان 
 روستاها و نيز يش فاصله از شهر، بهبود عملکرد شوراها در سطح مسائل بهداشتيبا افزا
 يهاافتهيبا توجه به . ان حاصل شده استييان روستايها و حل اختالف مبا سازمان يهمکار

 :شوديارائه م ريز يشنهادهايپ ،شدهج ياديق و نتايتحق
شورا  يدرصد اعضا سهدهند و تنها يل ميکشورا را مردان تش ياعضا ةکه هماز آنجا  -2

شود تا در  يسازكه در روستاها فرهنگشود يشنهاد ميدارند، پ يالت دانشگاهيتحص
ل شورا استفاده شود، يدر تشک يالت دانشگاهياز زنان و مردان با تحص يبعد يهادوره

-يتوجه م محسوس روستا يازهايتنها به نشتر نهيب يالت دانشگاهيرا افراد با تحصيز
روستا در  تيريمددر  يجيترو يهااز اثرات مثبت برنامه يکنند، بلکه با آگاه

 ان مربوطيبا متول يجيترو -يآموزش يهادوره يابيو ارزش ي، برگزاريازسنجين
  خواهند كرد؛ يهمکار

 از ميانو  بوده يجيترو يهاشوراها در برنامهاعضاي زان مشارکت ين ميکمتراز آنجا که  -4
زان را به ين ميترنييپا يجيترو يهابرنامه يابيمشارکت در ارزش ،ن برنامهيا يهانهيگز

شنهاد يپ ،شوراها اعضايمشارکت هرچه بيشتر  ييايپو يبرا ،خود اختصاص داده است
داشته  يتوجه جد زمينهن يج به نقش مهم شوراها در اياران تروذگاستيس كه شوديم

از  ،نيهمچن و ندكمك كنش مشارکت آنها يزااف هب ،ييهاق مشوقيو از طرباشند 
و  يهمکاربراي  ييروستا ةر در نظام جامعييموران تغأهمان م ياج يکارشناسان ترو

  شورا استفاده شود؛ يتبادل نظر با اعضا

ب منابع يبر تخر مؤثرعوامل  ةنيدر زم يترباال يدانش فناز شورا که  ياعضاآن دسته از  -9
ق ياز طر ،نيبنابرا دهند؛يماز خود نشان  يشتريبمشارکت  ،برخوردارند يعيطب
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شورا را نسبت به  ياعضا يو آگاه يتوان دانش فنيم ،يآموزش يهاکالس يبرگزار
-رنامهش مشارکت اعضا در بيافزا بهد و يارتقا بخش يعيب منابع طبيبر تخر مؤثرعوامل 

، بر ميزان تينهاو در  كمك كرد يعيحفظ منابع طبرامون يپ يگرليو تسه يجيترو يها
 افزود؛ وروستا  تيريمد مشاركت آنها در

 يبودن اعضا يشهرو جهان يجيترو يهابرنامه تأثيرنگرش به »مثبت  ةبا توجه به رابط -2
ن سازمان يبكه شود يشنهاد ميپ ،«روستا تيريمد يهاتيمشارکت آنها در فعال»با  «شورا

 قات،يو سازمان تحق است ييروستا يشوراها يها که متوليها و شهردارياريده
شتر يتعامل و مشارکت ب ةني، زميدر قالب عقد قرارداد ،يکشاورزترويج و آموزش 
 .ديفراهم آ يو آموزش يجيترو يهاتيدر فعال ييروستا يشوراها

 

در  ييت روستايريو نظام مد ياسالم يشوراها يت مشارکتيريمد»، (2977) يسيزاده، عميابراه
 .4ة ، شمار2سال  ،يجهاد دانشگاه يعلوم انسان ةامفصلن .«رانيا
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 .، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايييوزارت جهاد سازندگ: تهران .نژادمحمود

كيد بر أريت روستا در ايران با تروند تحوالت مدي»، (0831)، صالح يتيو هدا خدارحم ،بزي
 سال ،روستا و توسعه ةفصلنام .«سيستان ةموردي منطق ةمطالع: عملكرد شوراهاي اسالمي

 .247-215 ، صص9 ة، شمار29
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اسالمي روستايي، مشارکت مردمي و  شوراهاي»، (2911) ي، عليو احمد محمدرضا ،رضواني
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، 21، سال روستا و توسعه ةفصلنام .«گذارتأثير يد بر نهادهايبا تأک ييت روستايريبه مد
 .92-2صص ، 4 ةشمار
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 يگرليتسه يهادر برنامه يو محل يمردم يهال مشارکت تشکليتحل ،(2912)وض ي، عيعبدالله
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 ة، دانشکديج و آموزش کشاورزيارشد ترو ياسکارشن ةنامانيپا. يجان غربيآذربا
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