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همايون فرهاديان ،مريم تاجريمقدم ،و عنايت عباسي
تاريخ دريافت2931/24/42 :



تاريخ پذيرش2932/7/3 :

هدف پژوهش حاضر تحليل مشارکت شوراهاي اسالمي در مديريت روستا در شهرستان کاشمر
است .جامعة آماري تحقيق  214عضو شوراهاي اسالمي بخش مرکزي شهرستان کاشمر را در
برميگيرد كه از آن ميان ،تعداد  77نفر عضو به روش نمونهگيري تصادفي ساده به عنوان نمونة
آماري انتخاب شدهاند .نتايج تحليل همبستگي نشان ميدهد که نگرش به تأثير برنامههاي آموزشي
و ترويجي ،شرکت در دورههاي آموزشي ،دانش فني و آگاهي از عوامل مؤثر بر تخريب منابع
طبيعي ،و ارتباط با جهان خارج از روستا و روستاييان با «مشارکت اعضاي شورا در فعاليتهاي
مديريت روستا» رابطة مثبت و معنيدار دارند .همچنين ،بين فاصلة روستا از مرکز شهرستان و متغير
مشارکت اعضاي شورا رابطة منفي و معنيدار وجود دارد .بر اساس نتايج بهدست آمده از رگرسيون
چندگانة گام به گام ،سه متغير نگرش به تأثير برنامههاي ترويجي و آموزشي ،دانش فني و آگاهي از
 بهترتيب ،نويسندة مسئول و استاديار گروه ترويج و آموزش کشاورزي ،دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه تربيتت متدرس
( ،)farhadianh@yahoo.comدانشجوي کارشناسي ارشد ترويج و آمتوزش کشتاورزي ،گتروه تترويج و آمتوزش
کشاورزي ،دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه تربيت مدرس ،و استتاديار گتروه تترويج و آمتوزش کشتاورزي ،دانشتکدة
کشاورزي ،دانشگاه تربيت مدرس.
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عوامل مؤثر بر تخريب منابع طبيعي ،و ارتباط با جهان خارج از روستا و روستاييان  55درصد از
تغييرات متغير ميزان مشارکت اعضاي شورا در فعاليتهاي مديريت روستا را تبيين ميکنند.

کليدواژهها :شوراهاي اسالمي /مشارکت /مديريت روستا /کاشمر (شهرستان).


پس از پيروزي انقالب اسالمي ،طي دگرگونيهاي سياسي -اجتماعي و با تأثير از نگرشهاي
موجود و مستند به قانون اساسي ،وظيفة مديريت روستايي به عهده شوراهاي اسالمي روستا
سپرده شد .اين شوراها ،اگرچه ظاهراً جانشين انجمن ده بودند ،اما در عمل ،نمايندگان واقعي
مردم و منتخبان واجد شرايط محسوب ميشدند (مهدوي.)232-217 :2971 ،
نقطة عطف تحوالت در مديريت روستايي ايران مربوط به قانون تشکيالت ،وظايف و
انتخاب شوراهاي اسالمي در سال  2975است كه در آن ،بر شورا به عنوان تنها نهاد
مديريت در روستاها تأکيد شد و بر اساس آن و نيز طبق ضوابط جمعيتي ،براي روستاهاي
تا  2511نفر جمعيت سه عضو و براي روستاهاي بيش از  2511نفر جمعيت پنج عضو به
عنوان شورا در نظر گرفته شد (قديريمعصوم و رياحي.)212 :2919 ،
نظام مديريت روستايي ايران طي سالها ،بهلحاظ ساختارهاي اجتماعي ،دستخوش
تحوالت و دگرگونيهايي پيچيده شده و خالء مديريت کارآمد و اصولي در روستاها در
تمامي ادوار ،بهويژه در دهههاي اخير ،به بروز مشکالت فراوان براي روستاييان انجاميده
است .از يک سو ،با توجه به تغيير شرايط و مقتضيات زماني ،ديگر ساختار سنتي مديريت
قادر به حل و فصل مشکالت اين جامعة مولد نيست و از ديگر سو ،ساختار جديد مديريت
روستايي هم که مبتني بر مشارکت مردم در امور و برنامهريزي از پايين به باالست ،بهداليل
متعدد از جمله غيربومي بودن ،نتوانست جايگاه خود را پيدا کند .روستاها بهمنزلة مکانهاي
توليدي خاص با شيوة زندگي و فعاليتهاي متفاوت نسبت به شهرها ،به الگوي مديريتي

تحليل مشاركت شوراهاي اسالمي در ..

فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،27شمارة 23 2

مجزا و منطبق با شرايط اقتصادي ،اجتماعي و روانشناختي حاکم بر روستاها نياز دارند
(رکنالدين افتخاري و همكاران.)3 :2917 ،
در نظام جديد مديريتي کشور ،مديريت روستاها به شوراها سپرده شده است .شوراهاي
روستايي نهادهايي مشارکتياند که در قالب آنها ،تالش مردم روستا براي بهبود شرايط
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جامعهشان منسجم و هماهنگ ميشود؛ همچنين ،بهدليل
فراگير بودن شوراهاي روستايي در اغلب روستاهاي کشور و انتخاب آنها از سوي مردم و
اقدامات و خدمات آنها در ابعاد مختلف اقتصادي ،عمراني ،فرهنگي و اجتماعي که از نقاط
قوت تشکلهاي مردمي است ،مرجع تشخيصدهندة نيازهاي ده بهشمار رفته ،نسبت به آنها
برنامهريزي ميكنند و حتي موانع و مشکالت مديريت روستا را به شوراي بخش منعکس
ميكنند تا تصميمگيريهاي الزم دربارة اين مشکالت در ردههاي باالي مديريتي انجام گيرد
(.)Schattan and Arilson, 2008: 2938
تشکلهاي مردمي در قالب شوراها از جمله ساختارهايي است که دولتها روابط تعاملي
با آنها را در دستور کار خود قرار ميدهند .اين تشکلها ،با گرايش به راهبردهاي مشارکتي،
بيشتر متوجه نقش تسهيلگري و ميانجيگري بوده و ميکوشند که بر فرايندهاي طراحيشدة
مديريت روستا تأثير بگذارند ( .)Korten, 1987: 54بنابراين ،از آنجا که ظهور شوراهاي
اسالمي روستايي از مهمترين رخدادها در عرصة مديريت روستاهاي کشور بوده است،
پرداختن بدين شيوة مديريت که مبتني بر مشارکت و دخالت مردم در سرنوشت خودشان
است ،با هدف تحليل مشارکت شوراهاي اسالمي در مديريت روستا ضرورت مييابد.
با توجه به اهميت و ضرورت موضوع ،تاكنون تحقيقاتي در اين زمينه انجام شده است ،كه
البته شماري اندک از آنها به بررسي نقش شوراها در مديريت روستا پرداخته و بيشتر آنها به
اموري مانند تشکيل جلسه و فعاليتهاي انجامشده بسنده کردهاند .عالوه بر آن ،بيشتر تحقيقاتي
که دربارة مديريت روستايي در ايران انجام شده ،مديريت روستايي را با تأکيد بر عملکرد
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دهيارها بررسي کردهاند .از بين نهادهاي مسئول در ادارة امور روستاها ،از سالها پيش ،بنياد
مسکن اقداماتي در اين زمينه انجام داده است که جامعترين آن را طالب تدوين کرده است
(طالب.)2931 ،
رضواني ( )2919به بررسي سير تحول مديريت توسعة روستايي در کشور با توجه به
اهميت مشارکت در اين فرايند پرداخته و در پايان ،پيشنهادهايي براي اصالح ساختار
مديريت توسعة روستايي ارائه کرده است.
بزي و هدايتي ( )2913در تحقيق خود ،با بررسي روند تحوالت مديريت روستا با تأکيد
بر عملکرد شوراهاي اسالمي در منطقة سيستان ،بدين نتيجه رسيدند که شوراها تا حد توان
خود در پيشبرد اهداف توسعة روستايي کوشا هستند و در اين زمينه کوتاهي نکردهاند؛
چنانچه در مواردي هم نتوانستهاند فعاليتي انجام دهند ،علت آن عواملي چون نبود اعتبار
کافي ،سنتي بودن فرهنگ مردم ،دور بودن روستا ،و محروميت اقتصادي منطقه بوده است.
رضواني و احمدي ( ،)2911در مطالعة شوراهاي اسالمي روستايي شهرستان زرنديه
استان مرکزي ،چنين نتيجه گرفتند که مردم روستاها همکاري و مشارکت فعال با شوراهاي
اسالمي روستايي دارند؛ همچنين ،از آنجا که در فرايند توسعة روستايي ايران يک نظام
مشارکتي حاکم است و نيز مردم محلي در امور و مسائل زندگي خود با مسئوالن محلي
(شوراهاي اسالمي روستايي) براي رفع مشکالت خود مشارکت ميكنند ،برنامهريزي توسعة
محلي با نتايج مثمرثمرتر همراه خواهد بود.
نتايج حاصل از تحليل مشارکت تشکلهاي مردمي در برنامههاي ترويجي پيرامون
توسعة پايدار روستايي در شهرستان مياندوآب و شاهيندژ نشان داد که ميزان مشارکت بيش
از هفتاد درصد شوراها در امور روستايي (کشاورزي ،خدمات عمومي ،اجتماعي ،فرهنگي و
ترويجي) در حد زياد بوده که نشانگر نقش و جايگاه اين تشکل خاص در ميان روستاييان
و همچنين ،رابطة معنيدار دانش فني و آگاهي از عوامل مؤثر بر تخريب منابع طبيعي،
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نوآوري و نوپذيري ،فاصلة روستا از شهرستان ،و ديد جهانشهري شوراها با مشارکت
اعضاي شورا در برنامههاي ترويجي و تسهيلگري است (عبداللهي.)227-227 :2912 ،
محمدي سليماني ( ،)2911در تحقيق خود ،بدين نکته دست يافت که با افزايش فاصله
از مرکز شهرستان ،ميزان مشارکت جوانان و نوجوانان در فعاليتهاي توسعة روستا کاهش
مييابد؛ و اين امر نشاندهندة اهميت نزديکي به مراکز شهري و دسترسي به نواحي
خدماترساني است .البته وجود روستا -شهرها و شهرهاي کوچک ميان روستاها و مراکز
شهرستان ميتواند تأثير عامل فاصله تا مرکز شهرستان را کاهش دهد.
پورطاهري و همکاران ( ،)2913در مطالعة خود با عنوان «ارزيابي عملکرد شوراهاي
اسالمي در توسعة روستايي در دهستان آالداغ بجنورد» ،بدين نتيجه دست يافتند که با
افزاي ش فاصله از شهر ،بهبود عملکرد شوراها در سطح مسائل بهداشتي روستاها ،همکاري
با سازمانها و حل اختالف ميان روستاييان حاصل شده و بنابراين ،ميزان مشارکت اعضاي
شورا در فعاليتهاي توسعة روستا افزايش يافته است.
شاتان و آريلسون ( )Schattan and Arilson, 2008نيز در مطالعة خود دربارة رابطة بين
مشارکت و مديريت روستا ،بدين نتيجه رسيدند که بهترين راه پيدا کردن آنچه مردم نياز
دارند و بهترين راه حل براي مشکالت آنها درگير کردن خود آنها در مسائل است و مردم
عامل اصلي توليد و ارتقاي بهرهوري بهشمار ميروند ،و توجه به افزايش رفاه و بهبود
زندگي مردم در راستاي ارتقاي بهرهوري آنها در اقتصاد ملي و توسعة روستايي خواهد بود.
بنابراين ،بر اساس مطالعات انجامشده و نيز متغيرهاي بررسيشده در تحقيق حاضر،
مدل مفهومي تحقيق در قالب شکل  2آورده شده است:
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نگرش به تأثير برنامههای

امور اجتماعی و

آموزشی و ترويجی

فرهنگی

دانش فنی و آگاهی از عوامل

فاصلة روستا از مرکز
شهرستان
ارتباط با جهان خارج از
روستا و روستاييان
تعداد دورههای شرکت در
جلسات آموزشی -ترويجی

در فعاليتهای مديريت

و اقتصادی

روستا

ويژگیهای فردی

مؤثر بر تخريب منابع طبيعی

مشارکت اعضای شورا

امور کشاورزی

برنامههای
ترويجی

سن ،تحصيالت ،سابقة عضويت در شورا ،سطح
زير کشت زمين ،فاصلة روستا از مرکز شهرستان،
شغل اصلی

منبع :يافتههاي پژوهش

شکل -1مدل مفهومي مشارکت اعضاي شورا در فعاليتهاي مديريت روستا در ميان اعضاي
شوراي اسالمي بخش مرکزي شهرستان کاشمر

در مجموع ،شناخت و بررسي نقش شوراهاي اسالمي به عنوان يکي از تأثيرگذارترين
تشکلها در سطح نواحي روستايي و رابط ميان دولت و مردم در راستاي انعکاس مسائل و
مشکالت مردم و رفع آنها در جامعة روستايي الزم و ضروري است .بنابراين ،هدف اصلي
پژوهش حاضر تحليل مشارکت شوراهاي اسالمي در مديريت روستا در بخش مرکزي
شهرستان کاشمر است .اهداف اختصاصي تحقيق عبارتاند از -2 :بررسي ويژگيهاي
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فردي و اقتصادي اعضاي شوراهاي روستايي -4 ،تعيين ميزان مشارکت اعضاي شوراهاي
روستايي در فعاليتهاي مديريت روستا (برنامههاي ترويجي ،امور کشاورزي -اقتصادي ،و
فرهنگي -اجتماعي) -9 ،تحليل همبستگي بين عوامل تأثيرگذار بر ميزان مشارکت اعضاي
شوراهاي روستايي در فعاليتهاي مديريت روستا ،و  -2تعيين متغيرهاي پيشگوييکنندة
ميزان مشارکت اعضاي شوراهاي روستايي در فعاليتهاي مديريت روستا.

مفهوم توسعه و مديريت روستايي
نظريههاي توسعه طي دهههاي  2351و  2371غالباً رشد اقتصادي را همان توسعه ميدانستند
و از تأثير عوامل ديگر غفلت ميورزيدند (عربي و لشكري .)57 :2919 ،با ناکارآمدي اين
ديدگاه و شکست بسياري از راهبردهاي توسعه ،در دهههاي بعد ،ظهور نظريههاي توسعه با
رويکرد اجتماعي و با تأکيد بر راهبرد مشارکت مردمي در فرايند توسعه و نيز توجه بدين
نظريهها را شاهد بودهايم .مسئلة مشارکت روستاييان در برنامههاي توسعة روستايي
موضوعي است که نقطة آغاز آن به دهههاي  2371و  2311برميگردد .اين راهبرد در

برنامهريزي روستايي با تمرکز بر بعد اجتماعي ،مشارکت مردم ،تمرکززدايي قدرت و بهره-

گيري از خرد جمعي شکل گرفت .اين راهبرد جديد توسعه با عنوان «توسعة مشارکتي» وارد
ادبيات توسعه شده است (پاپلي يزدي و ابراهيمي.)227 :2912 ،
اگر توسعة روستايي را فرايند افزايش انتخاب مردم ،گسترش دموکراتيک ،توانمندسازي
مردم بهمنظور تصميمگيري براي شکلدهي به فضاي زيست ،افزايش رفاه و خوشبختي،
گسترش فرصتها و ظرفيتهاي بالقوه ،توانمندسازي زنان ،فقرا و دهقانان مستقل و آزاد
براي سازماندهي فضاي زيست خود و همچنين ،توانايي براي انجام کار گروهي بدانيم،
ميتوان گفت که در نظريههاي جديد توسعه ،توانمندسازي از ارکان اصلي مديريت و توسعة
روستايي است .خوداتکايي مردمي ،آزادسازي فرهنگي ،دسترسي به حقوق در بعد اقتصادي،
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اجتماعي و فرهنگي ،خودکفايي در تأمين مواد غذايي ،دسترسي به درآمدها ،داراييها و
تسهيالت اعتباري ،دسترسي به دانش و فناوري ،و وجود فضاي مشارکتي در تمام ابعاد تالش
انساني از پيششرطهاي توانمندسازي محسوب ميشوند (رکنالدين افتخاري.)2 :2915 ،
بنابراين ،صاحبنظران توسعة روستايي معتقدند که براي تحقق توانمندسازي جامعة
روستايي بهمنظور افزايش توانايي تصميمگيري مديريت روستايي ،بايد از داخل جامعة
محلي شروع کرد و عوامل بيروني ميتوانند به شکل تسهيلگر ايفاي نقش کنند .متأسفانه در
چند دهة اخير در کشور ،برداشت نادرست از روند توسعه و بهويژه توسعة روستايي منجر
به شکلگيري دولتي اقتدارگرا و بزرگ شده که در تمام زمينهها دخالت کرده ،خود به غفلت
از نقش مشارکتي مردم و همکاريهاي آنها در روند توسعه دامن زده است (همان.)5 :
مديريت روستايي ،در واقع ،فرايند سازماندهي و هدايت جامعة روستايي از طريق
شکلدهي سازمانها و نهادهاي دستاندرکار ادارة مناطق روستايي است .اين سازمانها و
نهادها ابزارهاي تأمين اهداف جامعة روستايي بهشمار ميروند ،اهدافي که مردم با توجه به
خواستها و امکانات موجود خود ،آنها را ترسيم کرده و ميپذيرند (رضواني.)422 :2919 ،
همانگونه که گفته شد ،موفقيت و شکست هر سازمان در دستيابي به اهداف و انجام
وظايف خود متکي به مديريت آن است .روستا نيز در قالب يک سازمان -فضاي زيست ،از
اين قاعده مستثنا نيست .اما در فرايند مديريت روستايي جديد ،بازيگران اصلي صحنة
مديريت سه نهاد مردم ،دولت و بخش خصوصياند که طي فرايندي ،برنامههاي توسعة
روستايي را تدوين ،اجرا ،نظارت و ارزيابي ميکنند .بنابراين ،ميتوان هدف مديريت
روستايي را ايجاد يک رابطة منطقي و تنظيمشده بين انسان و محيط براي رسيدن به
رضايتمندي و خشنودي در زندگي مردم مناطق روستايي دانست که در رأس آن ،وجود
عنصري براي برنامهريزي آينده و ادارة امور کنوني روستا ضروري است؛ و اين عنصر بايد
از طريق همکاري متعادل و فعال نيروهاي بيروني (دولت و بخش خصوصي) و دروني
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(مردم محلي ،تشکلها و سازمانهاي محلي) شكل گيرد که تحقق آن از طريق استفاده از
نيروهاي مردمي (شوراهاي اسالمي) در فرايند تصميمسازي و برنامهريزي امکانپذير مي شود
(رکنالدين افتخاري و همكاران.)1 :2917 ،
نقش و عملکرد شوراهاي اسالمي روستا در مديريت روستايي
نظام شوراهاي اسالمي روستا در مديريت روستايي اي ران متأثر از اتخاذ راهبرد مشارکت
مردم در روند توسعه است .مشارکت را ميتوان راهي براي افزايش و توزيع مجدد
فرصتها ،شرکت جستن در تصميمگيريهاي اجتماعي و همياري در توسعه و بهرهمندي
از ثمرات آن تعريف کرد (اوکلي و مارسدن .)2 :2971 ،با اين همه ،بايد يادآور شد که
مشارکت روستاييان نيازمند برنامهريزيهاي محلي است؛ بدين معني که برنامهريزيهاي ملي
و منطقهاي بيشتر به توسعة شهرها و گاهي مناطق مستعد روستايي ميانجامد و از اينرو،
تضمينکنندة توسعة روستايي نيست .چگونگي حل مشکل با استفاده از منابع محدود و
کمياب و نيز بهرهمندي از دانش بومي از مهمترين نکات در مشارکت روستاييان شمرده
ميشود (دياس و ويکراماناياک.)92 :2971 ،
در ايران ،مشارکت روستايي از ديرباز در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و نيز
خدماتي مطرح بوده است .در امور اجتماعي و فرهنگي ،نمونههايي مشخص از همکاري و
مشارکت در جامعة روستايي را ميتوان در واحدهاي بهرهبرداري جمعي و سنتهاي مشارکتي
جستوجو کرد .نهادهاي مشارکتي مانند بنه ،صحرا ،حراثه و پاگو از نمونهايي بهشمار ميروند
که قرنها در جامعة روستايي ايران وجود داشته است .پس از پذيرش دين اسالم از سوي
ايرانيان ،نهادهايي مانند شوراها ،مزارعه ،مضاربه ،تعاون ،وقف ،مشاع شکل گرفته که موجب
پديد آمدن واحدهاي جمعي و مشارکتي در جامعه شده است (ابراهيمزاده.)5 :2977 ،
بر اساس اصل يکصدم قانون اساسي ،براي پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي ،اقتصادي،
عمراني ،بهداشتي ،فرهنگي ،آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همکاري مردم با توجه به
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مقتضيات محلي ،ادارة امور هر روستا ،بخش ،شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام
شوراي ده ،بخش ،شهر ،شهرستان يا استان صورت ميگيرد که اعضاي آن را مردم همان
محل انتخاب ميکنند (همان.)3-7 :
طبق اين اصول ،مديريت روستايي ايران بر عهدة شوراهاست ،و ضروري است تا کلية
امور از سوي مردم طراحي ،برنامهريزي و اجرا شود؛ با اين همه ،شوراهاي اسالمي روستايي
فاقد سازمان و تشکيالت مشخص و مدون بوده و بدون بودجة مستقل و مشخص ،در زمينة
بهکارگيري نيروها و تخصصهاي الزم و نيز فعاليت در امور اقتصادي مانند کشاورزي و
صنايع دستي ،در امور سياسي و اجتماعي مانند نظم و انتظامات در روستا و همکاري با
مأموران سياسي و امنيتي ،در امور عمراني و بهسازي مانند احداث و اصالح معابر ،اجراي
طرحهاي هادي و شبکة برق و آب و مانند اينها و باالخره ،در امور مربوط به دعاوي و
موضوعات حقوقي چندان کارآيي ندارند.
در مادة  257برنامة توسعه ،براي استفاده از توانمنديهاي شوراهاي روستا وظايفي قائل
شدهاند (تشکر:)7-7 :2914 ،
الف) شوراهاي روستا با شناسايي مشکالت فرهنگي ،ورزشي ،عمراني ،بهداشتي و آموزشي
در روستا ،پيشنهاد هايي براي رفع آنها به مسئوالن ارائه دهند؛
ب) براي مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني ،بهداشتي و ساير
امور رفاهي ،برنامهريزي و اقدام کنند؛
ج) در حفظ و نگهداري بناهاي فرهنگي ،ورزشي و هنري و گلزار شهداي روستا تالش کنند؛ و
د) در حفظ بناها و آثار تاريخي و محوطههاي تاريخي -فرهنگي همکاري کنند.

پژوهش حاضر از نوع توصيفي -همبستگي است؛ زيرا از يک سو ،به توصيف متغيرها ميپردازد
و از سوي ديگر ،ميزان و نوع رابطة بين متغيرهاي پيشبين و مالک را تعيين ميكند .جامعة

تحليل مشاركت شوراهاي اسالمي در ..

فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،27شمارة 47 2

آماري پژوهش را اعضاي شوراهاي اسالمي دهستان باالواليت و پايينواليت شهرستان
کاشمر در استان خراسان رضوي تشکيل ميدهند ( .)N=214در تحقيق حاضر ،از روش
نمونهگيري تصادفي ساده استفاده شد و نمونهگيري از جامعة آماري با بهرهگيري از رابطة
كوكران صورت گرفت ( .)n=77ابزار تحقيق پرسشنامه بوده که از پنج بخش تشکيل شده
است؛ بخش اول به سنجش ويژگيهاي فردي و اقتصادي اعضا ،بخش دوم به سنجش
ارتباط شوراها با روستاييان و جهان خارج از روستا (شش گويه) ،بخش سوم به سنجش
نگرش شوراها نسبت به تأثير برنامههاي ترويجي و آموزشي (پنج گويه) ،بخش چهارم به
سنجش دانش فني اعضا و آگاهي از عوامل مؤثر بر تخريب منابع طبيعي (هفت گويه) ،و
بخش پنجم نيز به سنجش مشارکت اعضا در فعاليتهاي مديريت روستا (پانزده گويه)
اختصاص دارد .بخش دوم تا پنجم پرسشنامه بر اساس طيف پنجگزينهاي ليکرت از خيلي
کم تا خيلي زياد (در دامنة يك تا پنج) سنجيده شده است .متغيرهاي مستقل و وابسته
تحقيق ،بهترتيب ،عبارتاند از ويژگيهاي فردي و اقتصادي (سن ،تحصيالت ،سابقة
عضويت در شورا ،سطح زير کشت ،شغل اصلي ،فاصله تا مرکز شهرستان) ،ميزان ارتباط
اعضا با روستاييان و جهان خارج از روستا ،نگرش شوراها به تأثير برنامههاي ترويجي،
دانش فني اعضا و آگاهي از عوامل مؤثر بر تخريب منابع طبيعي و مشارکت در فعاليتهاي
مديريت روستا تشکيل دادهاند .روايي محتوايي ابزار تحقيق ،با بهرهگيري از نظرات
متخصصان و اساتيد ترويج و آموزش کشاورزي دانشکدة کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس،
پس از چند مرحله اصالح و بازنگري بهدست آمد .معيار پايايي دروني ابزار تحقيق مورد
نظر نيز با استفاده از آلفاي کرونباخ براي بخشهاي دوم تا پنجم پرسشنامه 1/12 ،محاسبه
شد ،که نشانگر اعتبار قابل قبول پرسشنامه است .تجزيه و تحليل دادهها در سطح توصيفي
(توزيع فراواني ،درصد ،ميانگين و اولويتبندي) و استنباطي (همبستگي و تحليل رگرسيون)
به کمک نرمافزار  SPSSانجام شد.
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ويژگيهاي فردي و اقتصادي اعضاي شوراهاي اسالمي روستا
يافتههاي پژوهش حاضر نشان ميدهد که ميانگين سني اعضاي شورا  52سال (انحراف
معيار  )21/17است که کمتر از نيمي از آنها ( 29/9درصد) در گروه چهل تا پنجاه سال و
بيش از يکچهارم آنها ( 47/3درصد) در گروه سني بيش از شصت سال قرار دارند.
همچنين ،همة اعضاي شورا را مردان تشکيل ميدهند .بيش از يکسوم ( 21/9درصد) از
اعضا داراي تحصيالت راهنمايي ،بيش از يکچهارم ( 47/3درصد) ابتدايي ،چهارده نفر
( )41/3دبيرستان و تنها سه درصد داراي تحصيالت دانشگاهي بودند .ميانگين سابقة
عضويت در شورا بهطور ميانگين  3سال (انحراف معيار  )2/21بوده و سابقة عضويت کمتر
از دو سوم اعضاي شورا ( 72/27درصد) چهار تا هشت سال (يك تا دو دوره) و سه درصد
شانزده تا بيست سال (چهار تا پنج دوره) است .ميانگين سطح زير کشت زمين سه هکتار
(انحراف معيار  )2/97بوده و حدود نيمي از اعضا ( 51/7درصد) با برخورداري از چهار تا
پنج هکتار زمين ،در طبقة کشاورزان متوسطمالک قرار ميگيرند و  2/5درصد اعضا بيش از
پنج هکتار زمين (کشاورزان بزرگمالک) دارند .ميانگين فاصلة روستا از مرکز شهرستان 3
کيلومتر (انحراف معيار  )7/22بوده و کمتر از نيمي از روستاها ( 27/9درصد) کمتر از شش
کيلومتر با شهرستان فاصله دارند و تنها شش روستا دوازده تا هجده کيلومتر با شهرستان فاصله
دارند .همچنين ،از نظر وضعيت اشتغال ،کمتر از نيمي از اعضاي شورا ( 25درصد) به کشاورزي
و دامداري ميپردازند و يکسوم آنها ( 99درصد) در زمينة کشاورزي فعاليت ميكنند.
مشارکت اعضاي شورا در فعاليتهاي مديريت روستا
در پژوهش حاضر ،براي سنجش ميزان مشارکت اعضاي شورا در مديريت روستا ،دوازده
گويه در قالب سه عامل امور کشاورزي و اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،و برنامههاي
ترويجي ،با طيف ليکرت پنجقسمتي (خيلي کم= ،2کم= ،4متوسط= ،9زياد= ،2و خيلي
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زياد= )5بررسي شد .بر اساس يافتههاي تحقيق ،بيشترين ميزان مشارکت اعضاي شورا در
فعاليتهاي مديريت روستا در امور اجتماعي و فرهنگي است؛ مشارکت در امور کشاورزي
و اقتصادي در رتبة دوم و مشارکت در برنامههاي ترويجي در رتبة سوم جاي دارد.
مشارکت اعضاي شورا در مقولة برنامههاي ترويجي کمتر از ساير مقولهها بود؛ به ديگر
سخن ،اعضاي شورا معتقد بودند که اين موارد جزو وظايف نهادهاي ديگر است و شوراها
صرفاً بايد با اين نهادها همکاري کنند (جدول .)2
جدول  -1رتبهبندي ميزان مشارکت اعضاي شورا در فعاليتهاي مديريت روستا ()n=77
زمينة

ميانگين

انحراف معيار

رتبه

گويه
حل اختالف بين روستاييان و ميان روستاها

2/27

1/515

2

پيگيري ايجاد خدمات زيربنايي (برق ،گاز)

2/29

1/519

4

پيگيري حل مشکالت بهداشت و درمان

2/47

1/577

9

ساخت بناهاي عمومي (مانند مسجد و حسينيه)

2/12

1/791

2

تعيين و رعايت حق آب (سهم آب)

9/73

1/14

5

مشاوره در فعاليتهاي کشاورزي

9/22

1/72

7

مقابله با خشکسالي

9/2

1/77

7

اليروبي جويها و کانالها

9/11

1/143

1

مشارکت در برگزاري دورههاي آموزشي ترويجي

9/15

1/323

3

برنامههاي

مشارکت در نيازسنجي دورههاي آموزشي ترويجي

9

1/359

21

ترويجي

همکاري در تدوين برنامههاي ترويجي و توسعه

4/55

1/357

22

همکاري در ارزشيابي دورهها و پروژهها

4/47

1/147

24

مشارکت

اجتماعي و
فرهنگي

کشاورزي و
اقتصادي

منبع :يافتههاي تحقيق
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نتايج بررسي همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته
نتايج کاربرد ضريب همبستگي بيانگر همبستگي متغيرهاي نگرش به تأثير برنامههاي
آموزشي و ترويجي ،شرکت در دورههاي آموزشي ،و دانش فني و آگاهي از عوامل مؤثر بر
تخريب منابع طبيعي با مشارکت اعضاي شورا در فعاليتهاي مديريت روستا بهصورت
مثبت در سطح پنج درصد است .همچنين ،متغيرهاي فاصلة روستا از مرکز شهرستان و
ارتباط با جهان خارج از روستا و روستاييان با متغير مشارکت اعضاي شورا ،بهترتيب ،رابطة
منفي و مثبت معنيدار در سطح يک درصد دارند (جدول .)4
جدول  -2رابطة مشارکت اعضاي شورا در فعاليتهاي مديريت روستا با ساير متغيرهاي تحقيق ()n=77
ضريب همبستگي

سطح

پيرسون

معنيداري

*1/272

1/15

*1/49

1/12

*1/47

1/192

فاصلة روستا از مرکز شهرستان (کيلومتر)

**-1/92

1/112

ارتباط با جهان خارج از روستا و روستاييان

**1/97

1/112

متغير مستقل

متغير وابسته

نگرش به تأثير برنامههاي آموزشي و ترويجي
تعداد دورههاي شرکت در جلسات
مشارکت اعضاي شورا

آموزشي -ترويجي

در فعاليتهاي مديريت

دانش فني و آگاهي از عوامل مؤثر بر تخريب

روستا

منابع طبيعي

منبع :يافتههاي تحقيق

* P≤ 1/15

** P≤ 1/10

براي پيشبيني مهمترين عوامل تأثيرگذار بر متغير وابستة «مشارکت اعضاي شورا در
فعاليتهاي مديريت روستا» ،از رگرسيون چندگانة گام به گام استفاده شد ،که نتايج حاصل
از آن در جدول  9آمده است.
نتايج تحليل رگرسيون نشان ميدهد که پس از ورود متغيرهاي مستقل مربوط در معادلة
رگرسيوني و محاسبة معنيدار بودن هر متغير با استفاده از روش گام به گام ،سه متغير

تحليل مشاركت شوراهاي اسالمي در ..

فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،27شمارة 92 2

نگرش به تأثير برنامههاي ترويجي و آموزشي ،دانش فني و آگاهي از عوامل مؤثر بر
تخريب منابع طبيعي ،و ارتباط با جهان خارج از روستا و روستاييان تبيينکنندة  55درصد
( )R4adj=1/55از تغييرات مي زان مشارکت اعضاي شورا در فعاليتهاي مديريت روستاست؛
به ديگر سخن 25 ،درصد از نوسانها مربوط به اثرات ساير عواملي است که در تحقيق
حاضر بررسي نشدهاند.
جدول  -3متغيرهاي مؤثر بر مشارکت اعضاي شورا در فعاليتهاي مديريت روستا بر اساس
تحليل رگرسيون گام به گام
ضريب

ضريب

آمارة

سطح

()B

استاندارد ()Beta

t

معنيداري

ضريب ثابت

4/12

----

3/21

1/111

نگرش به تأثير برنامه هاي آموزشي و ترويجي ()X2

1/324

1/417

4/774

1/19

1/943

1/425

5/717

1/112

1/97

1/22

2/32

1/111

متغير

دانش فني و آگاهي از عوامل مؤثر بر تخريب منابع
طبيعي ()X4
ارتباط با جهان خارج از روستا و روستاييان ()X9

منبع :يافته هاي تحقيق

R4adj=1/55

F=51/927

تشکيل شوراهاي اسالمي ،گسترش نهادهاي مدني و سپردن کارها به مردم از جمله مسائلي
است که از آغاز تشکيل شوراها تاکنون فراز و نشيبهايي را به خود ديده و در چند سال
اخير ،با توجه بيشتري دنبال شده است .اجراي برنامههاي مديريت روستايي از سوي
نهادهاي انقالب اسالمي ،با رويکرد جلب مشارکت مردم براي جبران عقبماندگيهاي
روستا و فضاي عمومي سالهاي آغازين پيروزي انقالب اسالمي ،اذهان را به تشکيل
شوراهاي اسالمي در روستا براي تحقق برنامههاي مديريت روستايي معطوف کرد.
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در تحقيق حاضر ،با بررسي ميزان مشارکت شوراها در فعاليتهاي مديريت روستا،
درمييابيم كه مشارکت در امور اجتماعي و فرهنگي در جايگاه نخست قرار دارد و
مشارکت در امور کشاورزي و اقتصادي و مشاركت در برنامههاي ترويجي ،بهترتيب ،در
اولويتهاي بعدي جاي گرفتهاند؛ به ديگر سخن ،اعضاي شورا معتقد بودند که مشارکت در
برنامههاي ترويجي جزو وظايف نهادهاي ديگر است و شوراها صرفاً بايد با اين نهادها
همکاري کنند؛ افزون بر اين ،چون اعضاي شورا از تحصيالت دانشگاهي کمتري
برخوردارند و اکثريت آنها ميانسال بهشمار ميروند ،با برنامههاي ترويجي و مزاياي آن
آشنا نيستند و از اينرو ،فقط در فعاليتهاي اجتماعي -فرهنگي و کشاورزي -اقتصادي
مشارکت کردند ،که اين نتايج همسو با دستاوردهاي مطالعات عبداللهي ( ،)2912بزي و
هدايتي ( )2913است.
بر اساس يافتههاي تحقيق ،نگرش به تأثير برنامههاي آموزشي و ترويجي ،شرکت در
دورههاي آموزشي ،دانش فني و آگاهي از عوامل مؤثر بر تخريب منابع طبيعي ،و ارتباط با
جهان خارج از روستا و روستاييان با «مشارکت اعضاي شورا در فعاليتهاي مديريت
روستا» رابطة مثبت و معنيدار دارند ،بدين معني که اگر اعضاي شورا در دورههاي آموزشي
شرکت کنند ،نسبت به برنامههاي ترويجي نگرشي مساعد پيدا كرده ،از عوامل مؤثر بر
تخريب منابع طبيعي آگاه شده ،مشارکت بيشتري در فعاليتهاي مديريت روستايي خواهند
داشت .از سوي ديگر ،هرچه ارتباط اعضاي شورا با جهان خارج از روستا و روستاييان
بيشتر باشد ،با نيازهاي محسوس و نامحسوس روستاييان بيشتر آشنا ميشوند و در صدد
رفع آن برميآيند .همچنين ،فاصلة روستا از مرکز شهرستان با «مشارکت اعضاي شورا»
رابطة منفي و معنيدار دارد ،بدين معني که با افزايش فاصلة روستا از مرکز شهرستان،
اعضاي شورا دسترسي کمتري به کالسهاي آموزشي و برنامههاي ترويجي دارند و فقط به
نيازهاي اولية روستاييان توجه ميشود و از اينرو ،مشارکت آنها در فعاليتهاي مديريت
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روستايي کاهش مييابد ،که با يافتههاي تحقيق محمدي سليماني ( )2911همخواني دارد؛
اما مطالعات پورطاهري و همکاران ( )2913حاکي از وجود رابطة مثبت بين فاصلة روستا از
مرکز شهرستان و مشارکت اعضاي شورا در فعاليتهاي مديريت روستاست ،بدين معني که
با افزاي ش فاصله از شهر ،بهبود عملکرد شوراها در سطح مسائل بهداشتي روستاها و نيز
همکاري با سازمانها و حل اختالف ميان روستاييان حاصل شده است .با توجه به يافتههاي
تحقيق و نتايج يادشده ،پيشنهادهاي زير ارائه ميشود:
 -2از آنجا که همة اعضاي شورا را مردان تشکيل ميدهند و تنها سه درصد اعضاي شورا
تحصيالت دانشگاهي دارند ،پيشنهاد ميشود كه در روستاها فرهنگسازي شود تا در
دورههاي بعدي از زنان و مردان با تحصيالت دانشگاهي در تشکيل شورا استفاده شود،

زيرا افراد با تحصيالت دانشگاهي بيشتر نهتنها به نيازهاي محسوس روستا توجه مي-

کنند ،بلکه با آگاهي از اثرات مثبت برنامههاي ترويجي در مديريت روستا در
نيازسنجي ،برگزاري و ارزشيابي دورههاي آموزشي -ترويجي با متوليان مربوط
همکاري خواهند كرد؛
 -4از آنجا که کمترين ميزان مشارکت اعضاي شوراها در برنامههاي ترويجي بوده و از ميان
گزينههاي اين برنامه ،مشارکت در ارزشيابي برنامههاي ترويجي پايينترين ميزان را به
خود اختصاص داده است ،براي پويايي هرچه بيشتر مشارکت اعضاي شوراها ،پيشنهاد
ميشود كه سياستگذاران ترويج به نقش مهم شوراها در اين زمينه توجه جدي داشته
باشند و از طريق مشوقهايي ،به افزايش مشارکت آنها كمك كنند و همچنين ،از
کارشناسان ترويج يا همان مأموران تغيير در نظام جامعة روستايي براي همکاري و
تبادل نظر با اعضاي شورا استفاده شود؛
 -9آن دسته از اعضاي شورا که از دانش فني باالتري در زمينة عوامل مؤثر بر تخريب منابع
طبيعي برخوردارند ،مشارکت بيشتري از خود نشان ميدهند؛ بنابراين ،از طريق
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برگزاري کالسهاي آموزشي ،ميتوان دانش فني و آگاهي اعضاي شورا را نسبت به

عوامل مؤثر بر تخريب منابع طبيعي ارتقا بخشيد و به افزايش مشارکت اعضا در برنامه-

هاي ترويجي و تسهيلگري پيرامون حفظ منابع طبيعي كمك كرد و در نهايت ،بر ميزان
مشاركت آنها در مديريت روستا افزود؛ و
 -2با توجه به رابطة مثبت «نگرش به تأثير برنامههاي ترويجي و جهانشهري بودن اعضاي
شورا» با «مشارکت آنها در فعاليتهاي مديريت روستا» ،پيشنهاد ميشود كه بين سازمان
دهياريها و شهرداريها که متولي شوراهاي روستايي است و سازمان تحقيقات،
آموزش و ترويج کشاورزي ،در قالب عقد قراردادي ،زمينة تعامل و مشارکت بيشتر
شوراهاي روستايي در فعاليتهاي ترويجي و آموزشي فراهم آيد.
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