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Abstract
Studying the Rural Councils' performance, and the role of residents' participation in rural
development, is one of the most important issues in the field of rural management. The aim of
this study was to evaluate the performance of Islamic Councils and People's Participation, in
Rural Development in the Kolbad district's vills, in Galugaah county. Research methods is
Descriptiveanalytical, and the statistical population consisted of two group of individuals: all
family headmen and the total Council members (32). In this way, using Cochran formula and
random sampling, ultimately 296 family headmen were selected as a sample group. In order
to assess the normality of average data distribution, we used Kolmogorov-Smirnov test
scores; and to evaluate the performances, we used the Yeoman-Vitney test. results show a
significant difference in the subject of Economic and Social performance, while the Council's
opinion being mostly dominant. And in the subject of Cultural performance and participation,
the public opinion has Priority over the council's comments.
Keywords: rural Islamic councils, public participation, rural development, Kolbad district's
vills.
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چکیده
بررسی عملکرد شوراهای اسالمی و نقش مشارکت مردم در توسعة روستایی ،یکی از موضوعات مهم در حووز
مدیریت روستایی است  .هدف این پژوهش ،بررسی عملکرد شوراهای اسالمی و میزان مشوارکت موردم در توسوعة
روستایی در دهستان های بخش کلباد شهرستان گلوگاه است .روش پوژوهش در ایون مقوواته توصوی ی  -تحلیلوی و
جوامعة آمواری شامل دو گوروه مردم (سرپرسوت های خوانوار) و کل اعوضای شوورای اسوالمی ( 32ن ر) است .در
ادامه با بهرهگیری از روش نمونهگیری تصادفی و فرمول کوکران 296 ،سرپرست خانوار برای نمونه انتخوا

شودند.

در تحلیل داده ها برای بررسی نرمالبودن توزیع میانگین نمرات از آزموون کلمووگراف اسومیرنوف و بورای ارزیوابی
عملکردها از آزمون یومن  -ویت نی است اده شد .نتایج یافتهها نشوان داد در بحوع عملکورد ااتصوادی و اجتمواعی
ت اوت معنا داری میان نظرات مردم و شورا وجود و نظرات شوراها بر نظرات مردم برتوری دارد در بحوع عملکورد
فرهنگی و مشارکت ،نظرات مردم بر نظرات شوراها برتری دارد.
واژههای کلیدی :شووراهای اسالمی روستوایی ،موشارکت مردم ،توسوعة روستایی ،دهستانهای بخش کلباد.
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مقدمه
م هوم توسعة روستایی از دهة  1970تاکنون در ابعاد مختلف نظری و اجرایی ،دستخوش تغییرات مهم و بنیوادی
شده است .علت این تغییرات مهم ،گذشته از استقرار حدود نیمی از جمعیت جهان در سکونتگاههوای روسوتایی یوا
اهمویت نقش ااتصادی مناطق روسوتایی ،اهمیوت و تور یر ابعواد توسوعة روسوتایی بور توسوعة ملوی کشووورهاست
(پورطاهوری و همکاران .) 24 :1389 ،ارکوان اصولی توسوعة روستایی شامل شووراهای اسوالمی ،موردم و نهادهوای
دوتتی است که با تعامل با یکدیگر موجبات توسعة روستایی را فراهم میکننود (بوورای و همووکاران)122 :1392 ،
بنوابراین فراینود برناموه ریزی و مدیریت روستایی باید با همکاری متعادل و فعال نیروهای بیرونی (دوتت ،نهادهوای
عموومی و بازار) و درونوی (مردم ،تشوکل هوا و سازمووان هوای محوولی) صوورت گیوورد (رکوناتودین افتخواری و
همکواران.)301 :1386 ،
بررسوی و شنواخت نیازها ،کمبودها و نارسایی های روستاییان ،برنامه ریزی و اادام برای مشارکت مردم در انجام
خدمات اجتماعی ،ااتصادی ،عمرانی ،بهداشتی و سایر امور رفاهی و نظارت بور حسوون اجورای تصومیمات شوورا،
ازجمله وظایف شوراهاسوت .تشوکیل شووراهای روسوتایی ،یکوی از اصوول اوانون اساسوی و گوام نخسوت در راه
سهیم کردن مردم در امور خویش است و در تغییر باورها ،ایجاد حسن مشارکت و مسئوتیتپذیری در حوز زنودگی
روسوتایی نقش بزرگی دارد (نصور .)101 :1389 ،به طور کلی شورا ،نهادی مشارکتی است که بهوسیلة آن توالشهوا
و کوشش های مردم به منظور بهبود شرایط ااتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه بوه سورانجام مویرسود و هماهنو
میشود و متشکل از نمایندگان اشرهای مختلف جامعه است ( .)Ghadoliya, 2005: 7با توجه بوه اهمیوت و نقوش
شوراهای اس المی و مشارکت مردم در توسعة روستایی ،هدف اصلی این پژوهش ،بررسی عملکرد شوراهای اسالمی
و سنجش نقش مشارکت مردمی در توسعة روستایی دهستانهای بخوش کلبواد شهرسوتان گلوگواه اسوتان مازنودران
است .در این راستا این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسشهاست:
 -1عملکرد شوراهای اسالمی در فرایند توسعة ااتصادی ،اجتماعی و فرهنگی چگونه است؟
 -2مشارکت مردم در توسعة روستایی چگونه است؟
پیشینة پژوهش
پوژوهشهوای انجووام شوده دربوار عملکوورد شووراهای اسووالمی روسوتایی در کشووورمان کووم و معودود اسووت.
شباهوتهایی از نظر موضووع در این پژوهشها دیده میشوود ،تیووکن اهوداف آنها مت واوت است.
توو )1999( 1در مطاتعه ای با عنوان «مشارکت در توسعة روستایی» به این نتیجه رسویده اسوت کوه مشوارکت در
توسعة پایدار روستایی با تشکلهای محلی ،یکی از اندیشههای کارساز برای توسعه به شمار میرود.
چوبچیان و همکاران ( )1386در پژوهشی عوامل مؤ ر بر عملکرد دهیاریها را بررسی کردند .یافتههوا نشوان داد
همکاری شوراهای اسالمی با درنظرگرفتن دیگر موواردی همچوون همکواری سوازمان هوا ،رضوایت شوغلی دهیوار،
Lowe
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مشارکت مردم ،مشورت دهیار با رهبران محلی و اعضای شورا ،داشتن سابقة مدیریت روستایی در خانواده و انگیوز
دهیار برای توسعة روستا ،درمجموع متغیرهایی هسوتند که تاکنون بر عملکرد دهویاریها تر یر معوناداری داشتهاند.
عبداتلهی و همکاران ( ،)1388در مقاتهای با عنوان « ارزیابی عملکورد شووراهای اسووالمی در توسوعة روسووتایی
(نمونوة موردی :دهسوتان آالداغ)» با روش توصوی ی  -تحلیلی و پیوومایشی ،مووشارکت شووراهای اسووالمی را در
برنامه های ترویجی مرتبط با توسعة پایدار در دو بخش میاندوآ

تحلیول کردنود .نتوایج نشوان داد میوزان مشوارکت

 70درصد از اعضای شوراها در برنامههای ترویجی در سطح زیاد بوده است.
رضوانی و احمودی ( )1388در پژوهشوی عملکورد شووراهای اسوالمی را در زمینوة توسوعة روسوتایی دهسوتان
حکیم آباد بررسی کردند .یافته ها نشان داد شوراها در زمینة ارتقاء و جلب مشارکت مردم ،عملکرد موفقتری نسبتبه
دیگر زمینهها ( بهبود وضعیت ااتصادی و اجتماعی) در روستاها داشتهاند .با توجه به یافتههای پوژوهش ،روسوتاییان
تمایلشان را به مشارکت در امور مختلف روستا و آمادگیشان را بورای رفوع مشوکالت بوا همراهوی شووراها اعوالم
کردهاند.
پورطاهری و همکاران ( )1388در مقاتهای با عنوان « ارزیوابی عملکورد شووراهای اسوالمی در توسوعة روسوتایی
(نمونة موردی :دهوستان آالداغ بجونورد)» با روش توصی ی  -تحلیولی و بهرهگیری از آزمون  Tتکنمونهای ،میوزان
موفقیت عملکرد شوراهای اسالمی را در تحقق اهداف روستایی بررسی کردند .نتوایج نشوان داد اعضوای شووراهای
اسالمی روستاها در نظارت بر اجرای مقوررات بهداشوتی ،تشوخیص کمبودهوا و نارسوواییهوای موجوود در موااوع
بحورانی موفق نبوودهاند.
اژدری فور و هومکاران ( )1390در پژوهشی با عنوان « واکواوی عمولکرد شوووراهای اسوالمی در توسوعة پایودار
(مطاتعة موردی :شهرستان سمیرم)» به این نتیجه رسیده اند که عملکرد شوراهای اسالمی روستاهای مدنظر در مسویر
توسعة پایدار و همهجانبة روستا متوسط است.
مبانی نظری پژوهش
از پایان جن

جهانی دوم به این سو توسعه ،یکی از مهمترین مسائل مطرحشده در محافول دانشوگاهی و حووز

برنامه ریزی کشورها بوده است به نحوی که در دهة  ،1990بیشتر کشورها وضعیت خود را در این زمینوه بوازنگری
کردند و نهادهای مرتبط با امر توسعه با بهوره گیوری از شواخص هوایی چنود و اتگوهوایی خوا

بوه تعیوین درجوة

توسعوه یافتگی ااتوصادی و اجتماعی کشورها مبوادرت ورزیدند (تودارو.)177 :1383 ،
ریشوة شکل گیوری توسعه به سخنرانی مشهور ترومن ،رئیس جمهور آمریکا ،در سال  1949برمیگردد .بوهتحوا
تاریخی چندین عامل همسو سبب شد توسعه بهمنزتة پروژهای جهانی مطورح شوود یکوی بازسوازی پوس از جنو
جهانی دوم و دیگری گ تمان آزادی خواهی و دموکراسی آن در برابر فاشیسم بود که توجیه فکری را بورای اسوتعمار
تضعیف میکرد (ایمانی جاجرمی )46 :1372 ،اما مسئلة مهم این است که م هوم توسوعه معنوی وابتی نداشوته و در
دهه های اخیر تغییراتی یافته است .ناکارآمدی نظریه های توسعه در دهههای  1950و ( 1960توودارو )117 :1383 ،از
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یک سو و شکست بسیاری از راهبردهای توسعه ،در دهه های بعد موجب ظهور و توجه بوه نظریوههوای توسوعه بوا
رویکرد اجتماعی و با ترکید بر راهبر د مشارکت مردمی در فرایند توسعه شد .کاربرد واژ «مشارکت» در برنامهریوزی
توسعة روستایی ،موضوعی است که نقطة آغاز آن به دهة  1970یا دهة  1980برمیگردد (مطیعوی تنگورودی:1388 ،
 .)83این راهبرد در برناموه ریزی روسوتایی با تومرکز بر بعود اجتووماعی ،مشووارکت موردم ،تمرکززدایوی اودرت و
بهره گیری از خرد جمعی شکل گرفت و با عنوان «توسعة مشارکتی» وارد ادبیات توسعه شود (پواپلی یوزدی:1381 ،
.)117
در دنیای امروز ،مشارکت مردمی ،یکی از راههای رسیدن بوه پیشورفت و توسوعه اسوت ()Ericson, 2004: 10
به گونه ای که ژوتیوس نیرره ،توسعة روستایی بر محور مشارکت را تنهوا راهحول مشوکالت کشوورهای جهوان سووم
می دانست (شکوری .) 90 :1378 ،تصویب اانون تشکیالت ،وظایف و انتخوا

شووراهای اسوالمی در سوال ،1375

نقطة عط ی در تحوالت مدیریت و توسعة روستایی ایران و همچنوین مشوارکت مردموی اسوت (اودیری معصووم و
ریاحی .)100 :1383 ،در ا ین اانون بر تشکیالت ،وظایف و انتخا

شورای اسالمی ،تنها نهاد مودیریت در روسووتا،

ترکید شد و براساس آن و ضووابط جمعیتی ،تعداد اعضای شورا برای روسوتاهای بوا جمعیتوی کمتور از  1500ن ور،
 3ن ر و برای روستاهای با جمعیت بیش از  1500نو ر 5 ،عضو در نظر گرفته شد (افراخته.)105 :1388 ،
شورای اسالمی روستا ،یکی از سازمان های مردمی در ایران است که نقش مهمی را در توسوعة یکاارچوة روسوتا
ای ا می کند دروااع پس از حذف ساختار مدیریت سنتی روستا و غیرمؤ رشدن دیگور سوازمانهوا ،خوم موجوود در
روستاها پس از انقال

اسالمی با شوراها تا حدودی پر شد (مبلّغ .)53 :1382 ،به نظر مویرسود شووراها مویتواننود

خواسته های مردم را از دوتت تعدیل و حضور مردم را در صحنة سیاسی و اجتماعی نهادینه کنند و عالوه بر کواهش
نارضایتی مردم ،ظرفیت پاسخگویی دوتت را نیز افزایش دهند (سازمان دهیاریهای کشور.)2 :1382 ،
براساس مطاتب گ تهشده ،یکی از اادامات اساسوی بورای نظومبخشویدن بوه مشوارکت موردم در جریوان توسوعة
روستایی ،تشکیل شوراهای اسالمی است و شوراها نقش مؤ ری در مودیریت و توسوعة روسوتاها دارنود .از سوویی
شوراها ،تنها نهاد رسمی از سوی دوتت ،نقش فعاتی در توسعة همهجانبة روستاها دارند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش بررسی در آن توصی ی  -تحلیلی و پیمایشی است .بهمنظور دسوتیابی بوه
اهداف پژوهش ،ابتدا عملکرد شوراها شاخص بندی ( اجتماعی ،ااتصادی و فرهنگوی) و سواس در زمینوة مشوارکت
مردمی پرسش هایی در ااتب طیف تیکرت مطرح شد .از آنجا که ابزار اصلی پوژوهش پرسوشناموه اسوت ،در اداموه
روایی محتوایی آن با کسب نظرات چند تن از استادان دانشگاهی تریید شد .جامعوة آمواری مطاتعوهشوده شوامل کول
سرپرست های خانوارهای روستایی و اعضای شورای اسالمی ( 32ن ر) دهستانهای بخش کلبواد شهرسوتان گلوگواه
بوده است .به دتیل گستردگی جامعة آماری برای تعیین حجم نمونه ،فرمول کوکران و همچنین فرمول تصحیحکننود
آن به کار رفت .تعداد خانوارهای کل دهسوتان های مربوطه  3628خانوار (براسواس آخورین سرشوماری خانوههوای
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بهداشت روستاهای بررسیشده در سال  )1392است و براساس فرمول کوکران و فرموول تصوحیحکننود آن ،حجوم
نمونه  296ن ر برآورد شود درنهایت به روش نموونهگیری طبقهای و تصادفی ،متناسب با تعداد خانوارهوای هریوک
از روستاها ،نمونهها انتخا

شدند که در جدول ( )1دیده میشوند.

جدول :1 -تعداد نمونه ها برای هر روستا براساس نمونهگیری طبقهای
نام روستا

تعداد خانوار

تعداد نمونه

تمراسک

599

49

سراج

595

49

تیرتاش

801

65

ریحانآباد

287

23

وتمازو

345

28

العهپایان

362

30

سنکیا سر

94

8

مهدیرجه

545

44

جمع کل

3628

296

منبع :سرشماری عمومی ن وس و مسکن سال  1392و محاسبات نگارندگان

پوس از طراحوی و اجورای پرسوشنامه بورای تجزیوه و تحلوویل اطووالعات از آمارهوای توصوی ی و اسوتنباطی
(آزمون کلموگراف اسمیرنوف ،آزمون یومن  -ویتنی) و برای بهدستآوردن پایایی پرسوشناموه از ضوریب آت وای
کرونباخ است اده شد .پایایی شاخص ها در جدول ( )2ارائه شده است .از آنجا که کمترین سطح پذیرفته برای پایوایی
پرسشنامه  0.70است ،با توجه به نتایج آزمون بخشهای مختلف پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است.
جدول :2 -پایایی هر شاخص براساس ضریب آلفای کرونباخ
عنوان

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

عملکرد ااتصادی

7

0/73

عملکرد اجتماعی

4

0/72

عملکرد فرهنگی

4

0/80

مشارکت مردم

8

0/80

کل

25

0/77
منبع :محاسبات نگارندگان

محدودة پژوهش
شهرستان گلوگاه ،یکی از شهرستان های استان مازندران در شومال شورا ایوران اسوت کوه در بوین  53درجوه و
 48دایقه طول شرای و  36درجه و  45دایقه عرض شماتی از خط استوا ارار دارد .این شهرستان شوامل دو بخوش
مرکزی و کلباد است .بخش کلباد شهرستان خود دو دهستان به نامهای کلباد غربی و کلباد شرای دارد .دهستان کلباد
شرای و غربی از  8روستا به نامهای سراجمحله ،تیرتاش ،تمراسک ،وتمازو ،العوهپایوان ،سونکیا سور ،مهدیرجوه و
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ریحان آباد تشکیل شده است (ساتنامة آماری استان مازندران .)1390 ،نقشوة ( )1مواعیوت فضوایی اسوتان مازنودران،
شهرستان گلوگاه ،بخش کلباد و دهستانهای مطاتعهشده را نشان میدهد.

نقشة  :1 -موقعیت فضایی محدودة مطالعهشده
(منبع :استانداری مازندران ،نقشة تقسیمات کشوری )1393

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
از بین  32عضو شوراهای اسالمی روستاهای بخش کلباد که پرسشنامه پژوهش را تکمیلکوردهانود ،مسونتورین
بیش از  60سال داشته و جوانترین  30ساته بوده است .این موضوع نشان میدهد سن اعضای شوراها معمووال بوین
 30تا  60متغیر است .همچنین همه پاسخگویان مرد بودهاند و در منطقة مطاتعهشده زنان عضو شوراها نبودهاند ایون
موضوع نشان می دهد در این منطقه زنان در مدیریت روستا هیچ نقشی ندارند .تحصویالت بیشوتر افوراد شووراها در
سطح دیالم و دانشگاهی بوده است و بیشتر آنها در بخش خدمات مشغول به کار بودهاند.
همچنین از  296سرپرست خانوار روستاهای بخش کلباد که پرسشنامه را تکمیل کردهاند ،بیشتر پاسوخدهنودگان
در گروه سنی  31تا  40سال ارار داشتهاند و از نظر جنسیت بیشتر آنها مرد بودهاند .از نظر وضوعیت اشوتغال بیشوتر
پاسخ دهندگان در بخش خدمات و کشاورزی مشغول بوده اند و دتیل این امر ،چندشوغلیبوودن افوراد ایون منطقوه و
انتخا

شغل کشاورزی به منزتة شغل دوم بوده است .از نظور سووطح سووواد بیشووتر پاسوخدهووندگان تحووصیالت

راهنومایی دارند.
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جدول :3 -ویژگی توصیفی آزمودنی
سرپرست خانوار

ویژگیهای جمعیتی

اعضای شوراها

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرد

288

97/2

32

100

زن

8

2/70

-

0/00

 20-30سال

15

5/06

1

3/12

 31-40سال

45

15/20

9

28/12

 41-50سال

157

5/30

6

18/75

 51-60سال

43

14/53

12

37/5

بیش از  60سال

36

1/21

3

9/37

کشاورزی

130

43/91

2

6/25

صنعت

14

4/72

1

3/12

خدمات

152

51/35

29

60/62

بیسواد

18

6/08

0

0/0

ابتدایی

81

27/36

0

0/0

راهنمایی

91

30/74

2

6/25

دیالم

56

18/91

15

46/87

تحصیالت دانشگاهی

50

16/89

15

46/87

جنسیت

سن

وضعیت اشتغال

سواد
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یافتههای تحلیلی پژوهش
عملکرد شوراهای روستایی در فرایند توسعة اقتصادی جوامع روستایی

در بررسی عملکرد ااتصادی شوراهای روستایی در فرایند توسعة ااتصادی از گویههای جدول ( )4است اده شده است.
جدول :4 -عملکرد اقتصادی شوراهای اسالمی روستا در محدودة پژوهش
مردم
گویهها

اعضای شوراها

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

گویهها

معیار

گویهها

معیار

میزان همکاری با مردم برای مقابله با بحرانهای طبیعی

3/85

0/905

4/54

0/644

میزان عملکرد شوراها برای رفع مشکل بیکاری

2/24

0/917

4/16

0/621

میزان همکاری با مردم برای رفع مشکل خدمات عمومی ،مزارع ،دامپروریها و کارگاههای صنعتی

3/77

1/023

4/44

0/619

میزان بهکارگیری نیروهای محلی درزمینة ساختوسازهایی که به دستور شوراها انجام میشود.

3/80

0/870

4/50

0/568

2/26

0/0960

4/47

0/517

میزان همکاری با روستاییان برای مکانیزاسیون مزارع

2/51

0/960

4/31

0/693

فراهمآوردن زمینه ها برای است اد کشاورزان و دامداران از نظرات مشاوران و کارشناسان

2/26

0/829

4/34

0/483

میزان واسطهگری میان روستاییان و بانکها برای ارائة تسهیالت به روستاییان با هدف اشتغال یا
افزایش محصوالت

تعداد پاسخدهندگان
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براساس نتایج پژوهش ،بیشترین میانگین درزمینة عملکرد ااتصادی شوراهای روستایی ازنظور موردم مربووه بوه
میزان همکاری با مردم برای مقابله با بحرانهای طبیعی ( )3/85بوده است که این گویه نیز در گوروه اعضوای شوورا
بیشترین امتیاز ( )4/54را دارد.
ازنظر مردم نیز کمترین عملکر د اعضای شورا در زمینة رفع مشکالت بیکاری مردم با میوانگین  2/24بووده اسوت
که اعضای شورا نیز همین نظر را داشتهاند.
در این پژوهش به منظور بررسی نرمالبودن دادهها از آزمون کلموگراف اسمیرنوف ( )K-s-zاست اده شوده اسوت.
براساس نتایج جدول ( )5آمار  K-s-zدر سطح  p≤ 0/05معنا دار بوده است بنابراین توزیع نمرات نرمال نیست.
جدول :5 -مقایسة میانگین نمرة ارزیابی عملکرد اقتصادی شورا با توزیع نرمال
شرح

k-s-z

P

ارزیابی عملکرد ااتصادی

1/588

0/013

منبع :یافتههای پژوهش

پس از پی بردن به نرمال نبودن داده ها برای مقایسة نظرات دو گروه مردم و شوراها از آزموون یوومن  -ویوتنوی
است اده شد .براساس نتایج جدول باال و با توجه به اینکه سطح معناداری خطوای آزموون بورای سوطح اطمینوان %95
کمتر از  0/05است ،ت اوت معنا داری بین عملکرد ااتصادی از نگاه مردم و شوراها وجود دارد و عملکرد ااتصوادی
ازنظر شورا بیشتر از مردم است.
جدول :6 -مقایسة میانگین عملکرد اقتصادی شوراها در دو گروه
گروه

میانگین رتبه

شوراها

3720/20

مردم

147/02

Z

P

-8/986

0/000
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عملکرد شوراهای روستایی در توسعة اجتماعی روستایی
در بررسی عملکرد اجتماعی شوراهای روستایی در فرایند توسعة اجتماعی از گویههای جدول ( )7است اده شد.
جدول :7 -میزان عملکرد اجتماعی شوراهای اسالمی روستا
مردم
گویهها

اعضای شوراها

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

گویهها

معیار

گویهها

معیار

میزان دعوت از مردم برای شرکت در جلسات شوراها

3/93

0/876

4/33

0/554

میزان عملکرد شوراها برای رفع دشمنی میان مردم

4/08

0/695

4/42

0/492

میزان عملکرد شوراها درزمینة رفع مشکالت خدمات عمومی و اجتماعی

3/94

0/875

4/34

0/545

میزان عداتت اجتماعی و تبعیضاائلنشدن میان مردم

4/07

0/676

4/41

0/560

تعداد پاسخدهندگان
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نتایج پژوهش درزمینة میزان عملکرد اجتماعی شوراهای اسالمی نشان میدهود ازنظور موردم بیشوترین عملکورد
شوراهای اسالمی در حوز اجتماعی مربوه به عملکرد شوراها برای رفع دشمنی میان مردم در روستاها بوا میوانگین
 4/08بوده است و براساس نظر اعضای شوراها نیز این گویه باالترین سطح میانگین ( )4/42را دارد.
ازنظر مردم کمترین عملکرد در این حوزه با میانگین  3/93مربوه به گویة دعوت اعضوای شوورا از موردم بورای
شرکت در جلسات شوراها بوده است و این گویه ازنظر شوراها نیز پایینترین سطح میانگین را دارد.
توزیع داده ها در حوز عملکرد اجتمواعی بوا بهورهگیوری از آزموون کلمووگراف اسومیرنوف ( )K-s-zدر سوطح
 p≤ 0/05معنا دار بوده است و توزیع نمرات نرمال نیست.
جدول :8 -مقایسة میانگین نمرة ارزیابی عملکرد اجتماعی شوراها با توزیع نرمال
شرح

k-s-z

P

ارزیابی عملکرد اجتماعی شوراها

4/23

0/000
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پس از مشخصشدن نرمال نبودن نتایج عملکرد اجتماعی شوراها ،میانگین نمر ارزیابی عملکرد اجتماعی شوراها
با بهره گیری از آزمون یومن  -ویت نی ازنظر دو گروه مردم و شوراها مقایسه شود .براسواس نتوایج جودول ( )8کوه
مقدار آمار  ،Zسطح معنا داری آزمون را نشان میدهود و چوون ایون مقودار از  0/05کمتور اسوت ،بنوابراین ت واوت
معنا داری میان نظرات شوراها و مردم وجود دارد و عملکرد اجتماعی شوراها از دید آنها بیشتر از مردم است.
جدول :9 -مقایسة رتبة میزان ارزیابی عملکرد اجتماعی شوراها در دو گروه
گروه

میانگین رتبه

شوراها

312/00

مردم

148/50

z

p

-9/950

0/000
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عملکرد شوراهای روستایی در توسعة فرهنگی
در بررسی عملکرد فرهنگی شوراهای اسالمی روستاها ،گویههای جدول ( )10به کار رفته است.
جدول :10 -عملکرد فرهنگی شوراهای اسالمی روستاها
مردم
گویهها

اعضای شوراها

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

گویهها

معیار

گویهها

معیار

میزان عملکرد شوراها درزمینة ایجاد کتابخانة عمومی

3/60

1/072

4/21

0/567

میزان عملکرد شوراها درزمینة ارتقای سطح سواد روستاییان

4/0

0/860

4/41

0/499

میزان برگزاری کالسهای آموزشی و ترویجی

3/61

1/072

3/38

0/544

میزان عملکرد شوراها درزمینة برگزاری مراسم ملی – مذهبی و انتخابات

4/1

0/860

4/48

0/471

میزان اطالعرسانی برای کارهای عمرانی و خدمات روستایی صورتگرفته در سطح روستا

3/61

1/072

4/22

0/491

میزان عملکرد شوراها درزمینة ایجاد مکانهای فرهنگی و ورزشی

3/90

0/854

4/28

0/523

تعداد پاسخدهندگان
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براساس یافتههای پژوهش در جدول ( )10درزمینة میزان عملکرد فرهنگی شوراهای اسالمی روسوتاها در حووز
مدنظر ازنظر مردم عملکرد شوراها درزمینة برگزاری مراسم ملی و مذهبی و انتخابات ،باالترین میزان میوانگین ()4/1
و ازنظر اعضای شورا نیز این گویه باالترین سطح میانگین ( )4/48را داشته است.
ازنظر مردم پایینترین سطح میانگین ( ) 3/06مربوه به عملکرد شوراها درزمینة ایجاد کتابخانة عمومی در سوطح
روستاها بوده است و ازنظر اعضای شورا نیز این گویه پایینترین سطح میانگین ( )4/21را داشته است.
داده های مربوه به حوز عملکرد فرهنگی با بهرهگیری از آزمون  K-s-zارزیابی شد .براساس نتایج جدول (،)11
آمار  K-s-zدر سطح  p≤ 0/05معنا دار بوده است بنابراین توزیع نمرات نرمال نیست.
جدول :11 -مقایسة میانگین نمرة ارزیابی عملکرد فرهنگی شوراها با توزیع نرمال
شرح

k-s-z

p

ارزیابی عملکرد فرهنگی شوراها

2/108

0/000
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براساس نتایج جودول ( ،)12بوا توجوه بوه میوزان خطوای بوهدسوتآموده ( ،)sig=0/000 ،z= -7/366در حووز عملکورد
فرهنگی ،سطح معناداری بین نظرات شوراها و مردم وجود دارد و عملکرد فرهنگی ازنظر مردم بیشتر از شوراهاست.
جدول :12 -مقایسة میانگین رتبة ارزیابی عملکرد فرهنگی شوراها و مردم
گروه

میانگین

شوراها

47/63

مردم

177/14

p

Z

-7/366

0/000
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مشارکت مردم در توسعة روستا
درزمینة بررسی میزان مشارکت مردم در توسعه و برنامهریزی روستایی از گویههای جدول ( )13است اده شده است.
جدول :13 -میزان مشارکت مردم در توسعة روستاها
مردم
گویهها

اعضای شوراها

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

گویهها

معیار

گویهها

معیار

عملکرد شوراها برای گسترش مشارکت مردم در توسعة روستاها

3/95

0/864

4/32

0/541

میزان شرکت مردم در جلسات شوراهای اسالمی

4/21

0/728

4/56

0/535

میزان فراهم آوری اعتبارات توسط مردم برای کارهای عمرانی در صورت درخواست شوراها

3/95

0/864

4/31

0/504

میزان ارائة پیشنهاد به شوراهای اسالمی دربار توسعه و برنامهریزی بهینه در روستاها

4/10

0/738

4/44

0/564

میزان است اد شوراها از مردم درزمینة اجرای طرحهای عمرانی در روستاها

3/85

0/905

4/09

0/471

میزان همکاری مردم با شوراها درزمینة اجرای طرحهای عمرانی در روستاها

3/95

0/864

4/08

0/588

میزان شرکت مردم در کالسهای آموزشی و مشاوره در صورت تشکیل

4/17

0/792

4/34

0/545

شوراهای اسالمی شایسته

4/32

0/864

4/54

0/729

میزان مشارکت مردم در انتخابات برای انتخا
تعداد پاسخدهندگان

296

32
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نتایج به دست آمده از پرسش نامة مربوه به میزان مشارکت مردم در توسعة روستایی با توجه به جدول ( )13نشان
می دهد ازنظر مردم گویههای میزان شرکت مردم در انتخابات برای انتخا

شوراهای اسالمی شایسته ،باالترین سطح

میانگین ( ) 4/22و همچنین این گویه ازنظر اعضای شورا باالترین سطح میانگین ( )4/59را داشته است.
ازنظر مردم ،میزان گویة است اد شوراها از نظر موردم در حول مسوائل روسوتاها میوانگین  3/85را داشوته اسوت.
براساس نتایج جدول ( ،)14آمار  K-s-zدر سطح  P≤ 0/05معنوادار بووده اسوت بنوابراین توزیوع نمورات نرموال
نیست.
جدول :14 -مقایسة میانگین نمرة ارزیابی مشارکت مردم درزمینة توسعة روستاها با توزیع نرمال
شرح

K-s-z

P

مشارکت مردم در توسعة روستایی

4/239

0/000
منبع :یافتههای پژوهش

از آنجا که توزیع دادهها نرمال نبوده است ،از آزمون یومن  -ویتنی است اده شده است .براسواس نتوایج جودول
باال ،سطح معناداری آزمون کمتر از  0/05شده است و با توجه به سطح اطمینان  ،%95در حووز مشوارکت موردم در
توسعة روستاها ت اوت معنا داری بین نظرات مردم و شوراها وجود دارد و مشارکت مردم در توسعة روسوتاها ازنظور
مردم بیشتر از شوراهاست.
جدول :15 -مقایسة میانگین نمرة ارزیابی مشارکت مردم درزمینة توسعة روستاها ازنظر دو گروه
گروه

میانگین رتبه

شوراها

43/64

مردم

177/57

z

P

-8/871

0/000
منبع :یافتههای پژوهش

پس از ارزیابی همة عملکردها ،درنهایت به صورت کلی سایر عملکردها بین دو گروه شووراها و موردم ارزیوابی
شد .نتایج جدول  16نشان می دهد درزمینة سایر عملکردها ،ت اوت معنا داری بین نظرات شوراها و مردم وجود دارد
و میانگین سایر عملکردها ازنظر شورا بیشتر از مردم است.
جدول :16 -ارزیابی سایر عملکردها
گروه

میانگین رتبه

P

Z

شوراها

307/18

-8/871

0/000

مردم

149/01

نتیجهگیری
توسعة روستایی ،یکی از اهداف اساسی سیاستگذاریهای کالن در همه کشورها ازجمله ایران است .در سیستم
جدید مدیریت کشور ،مدیریت روستاها به شووراها و دهیواری هوا سوارده شوده اسوت .تشوکیل شووراهای اسوالمی
روستایی ،اادام بسیار مؤ ری برای مشارکت مردم درزمینوة توسوعة نوواحی روسوتایی محسوو

مویشوود .موضووع
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مشارکت مردم و ساردن سرنوشت مردم به خود آنها ،پس از انقوال

اسوالمی مطورح و بور آن ترکیود شود و توجوه

مسئوالن نظام جمهووری اسوالمی را جلب کرد .با توجوه به اینوکه شووراها ،مصووداا بوارز تمرکززدایوی و توزیوع
ادرت و تصمیم گیری برای برنامهریزی و پیشبرد روند توسعة روستایی در مناطق مختلف کشور هسوتند ،شووراهای
اسالمی روستایی در سراسر کشوور ترسویس شدند .بر همین اسواس در ایون پژوهووش ،عملکورد شووراها و میوزان
مشوارکت مردم در توسعة روستایی در دهسوتان های بخوش کلبواد شهرسووتان گلوووگاه بررسووی شود .نتوایج کلوی
پژوهش نشان داد به طور کلی ارتباه معناداری بین نظرات مردم و اعضوای شووراها وجوود دارد و میوانگین بیشوتر
گویه های عملکرد شوراهای اسالمی در حوز اجتماعی ،فرهنگی و مشارکت مردمی از سطح متوسط بیشتر است اما
عملکرد شوراهای اسالمی در حوز ااتصادی ازنظر مردم در سطح پایینتر از متوسط است دتیول ایون امور ضوعف
مسئوالن در رفع مشکل بیکاری ،واسطه گری بین روستاییان و بانکها برای ارائة تسهیالت بوه روسوتاییان بوهمنظوور
ا یجاد اشتغال و ...برداشت میشود.
نگاهی عمیق به یافتههای پژوهش نشان میدهد اگرچه به طور کلی در حوزههای اجتماعی ،فرهنگی و مشوارکت
مردمی میزان عملکرد شوراها بیش از سطح متوسط است ،اما در بعضی گویهها ،عملکورد شووراها ضوعیف ارزیوابی
شده است .درزمینة فرهنگی و اجتماعی ،عملکرد شوراها در حوز ایجواد کتابخانوه و دعووت از موردم در جلسوات
شوراها ،جزء عملکرد ضعیف شوراها ارزیابی شده است.
پیشنهادها
به منظور توانمندسازی شوراها و است اده از مشارکت مردمی در جهت توسعة روسوتایی پیشونهادهوای زیور ارائوه
میشود:
 -1برگزاری کالس های آموزشی توسط دوتت برای اعضای شوراها با هودف افوزایش سوطح آگواهی و آشونایی
بیشتر آنها با مسائل مدیریتی.
 -2اختصا

اعتبارات بیشتر به شوراها و دهیاریها برای انجام طرحها و افزایش میزان اعتبار آنها در بین مردم.

 -3پرداخت حقوا توسط دوتت به اعضای شوراها برای افزایش میل و رغبت آنها به انجام امور.
 -4توجه بیشتر اعضای شوراها و حمایت از شرکتهای تعاونی و توانمندسازی زنان روستایی با هدف افوزایش
اشتغال.
 -5است اده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در روستاها با هدف افزایش اشتغال .در ایون زمینوه مویتووان بوه
وجود امامزادهها و مناطق طبیعی و جاذبههای گردشگری در این مناطق توجه کرد.
 -6است اده از نظرات مردم و دعوت بیشتر آنها به جلسات شوراها و مشارکتشان در توسعه و عمران روستاها.
 -7همکاری اعضای شوراها با مردم و رایزنی آنها با بانوک هوا بورای خریود ادوات کشواورزی و مکوانیزه کوردن
کشواورزی و افزایش وامهای خوداشتغاتی در منطقه.
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