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مقدمه
یکی از محور های اساسی در تحلیل مسائل روستایی ،توجه به ساختار مدیریت در این جوامع است ( Lotfi & et al, 2016:

 . )165روستا کوچکترین واحد سیاسی و اجتماعی در تقسیمات کشوری محسوب میشود و بدیهی است این واحد اجتماعی (روستا)
به لحاظ وجود مناسبات اجتماعی ،اقتصادی و پایبند بودن افراد به قوانین عرفی و مدنی نمیتواند از تشکیالت سازمان مدیریتی بی
نیاز باشد .به عبارتی مدیریت مهمترین عامل در حیات رشد و بالندگی یک جامعه است و روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع
مطلوب را کنترل میکند .از این رو ،یکی از محور های اساسی در تحلیل مسائل روستایی ،توجه به ساختار مدیریت در این جوامع
است .نظام مدیریت روستایی ایران طی سالیان طوالنی به لحاظ ساختارهای اجتماعی تحوالت و دگرگونیهای پیچیدهای داشته
است .خالء مدیریت کارآمد و اصولی در روستاها در تمامی این ادوار به خصوص از دهه  1340به این سو و حتی در دهههای اخیر،
مشکالت عدیدهای را برای روستاییان ایجاد کرده است ( .)Mahdavi & Najafi Kani, 2006: 21شورای اسالمی روستا از
نهاد های محلی است که پس از تصویب طرح تشکیالت شوراهای اسالمی کشور ،در تاریخ  1361/9/1در استانهای کشور برپا
شده است .بنا به ضرورت تشکیل شوراها ،به ویژه در روستا ها جهت بهسازی و بهبود وضعیت روستاییان با اصرار جهاد سازندگی در
سال  ،1361ضمن تصویب طرح قانون تشکیالت شورا های اسالمی کشوری جهاد سازندگی مسئول تشکیل شورای روستایی با
همکاری وزارت کشور شد .در سال  1365با تصویب الیحه قانونی تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراها و شهرداریها در مجلس
و اجرای انتخابات شوراها در سطح شهرها ،شهرکها ،روستاها و بخشها در هشتم اسفند سال  1377شوراها در اردیبهشت سال
 1378به طور رسمی کار خود را شروع کردند ) .)Taleb, 1998: 3-13شورا ها نماد مردمی و مستقلی هستند که بر اساس اصل
هفتم قانون اساسی وظیفه تصمیمگیری و اداره امور محلی را بر عهده دارند ( .)Davani, 2005: 65برنامهریزان سالهای نخست
پس از پیروزی انقالب با تشکیل شوراهای اسالمی درپی دستیابی به این اهداف بودند :اجرای سیاست عدم تمرکز ،سپردنکارهای
عمرانی و اقتصادی و رفاهی به مردم ،سرعت بخشیدن به جریان امور ،رفع تبعیض ،نظارت اجتماعی ،تکمیل کار دستگاههای
دولتی ،هدایت و رهبری برنامههای محلی ،آگاه سازی مردم و باال بردن توان دولت ( .)Alavi Tabar, 2000: 76توسعه مناطق
روستایی به منظور بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم طراحی شده است .این رویکرد در پی گسترش دادن منافع توسعه در
بین گروههای روستایی از جمله طبقه محروم است که در نواحی روستایی در پی گذران زندگی هستند (.)World Bank,1975:3
در واقع با توج ه به مطالب بیان شده ،هنگامی که از مدیریت روستایی سخن به میان میآید ممکن است لزومأ منظور مدیریتی
اندیشیده شده و برنامه ریزی شده نباشد .به عبارتی نقش عرف ،عادات و سنن در مدیریت روستایی تعیین کننده است ( Nemati
 .)& Badri, 2005: 164پارادایم جدید مدیریت روستایی در ایران در محورهای مدیریت زمین و تولید کشاورزی ،مدیریت
زیرساخت ها و خدمات زیربنایی ،مدیریت مالی و نظام درآمد ـ هزینه برای روستاها ،مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ،و
مدیریت برای کاهش فقر و برقراری عدالت اجتماعی قابل بررسی است .مدیریت روستایی در واقع ،فرایند سازماندهی ،هدایت
جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمانها و نهادها است ( .)Rezvani, 2005: 109بررسی جنبههای مختلف
این محور ها بیان کننده گستردگی مفهوم مدیریت روستایی در ایران است (.)Ghadiri Masoum & Riahi, 2005: 178
مدیریت روستایی به معنی برنامهریزی برای روستا ،سازماندهی اقدامات توسعهای و هماهنگی و نظارت بر اقدامات انجام شده است
( .)Darban Astane, 2006: 83به طوری که فرآ یند توسعه پایدار روستایی را به نحوی تقویت کند که در سطح متعارف
جامعه ،زمینه و محیط مناسبی را برای زندگی راحتر و کارآمدتر روستاییان به تناسب ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی فراهم شود
( . )Darban Astane, 2006: 15بنابراین هدف مدیریت روستایی ،حرکت برای رسیدن به وضعیت مطلوب بااستفاده ازتوانهای
بالقوه و بالفعل موجود در روستا ،هم سو با بهبود وضعیت جامعه روستایی است ( .)Taleb, 1998: 6به طور کلی مدیریت
روستایی ،علم تلفیق و تنظیم عوامل مختلف طبیعی ،انسانی ،اقتصادی و  ...در جامعه روستایی است ( .)Taleb, 1999: 5در
فرایند توسعه پایدار می توان مدیریت روستایی را در سه پست اصلی اقتصادی ،اجتماعی و محیطی در نظر گرفت که هر یک از این
ابعاد دارای جنبههای خاص خود هستند و اهداف مدیریتی در آنها متفاوت است (.)Zaslow, 2000: 33
با توجه به مفهوم مدیریت روستایی ،راهکار ایجاد شورا های اسالمی روستایی به عنوان یک واحد مدیریت محلی وسیلهای برای
دستیابی به توسعه روستایی و در نهایت توسعه ملی است ( .)Piran, 2009: 68شوراهای اسالمی با مدیریت بر پهنه روستاها،
منابع و ساکنان آن ،فعالیتهایی را در راستای توسعه سکونتگاههای انسانی انجام دادهاند (.)Khozdarloo, 2001: 233
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مدیریت روستایی در واقع فرایند سازماندهی و هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمانها و نهادها است.
این سازمان و نهادها ،ابزار و وسایل تأمین هدفهای جامعه روستایی هستند ،هدف هایی که توسط مردم ترسیم شده و پذیرفته شده
است ( .)Roknoldin Eftekhari, 2004: 6در قلب مفهوم مدیریت مبتنی بر جامعه محلی فرآیندهای چندگانهای توسعه
یافتهاند که در آن نمایندگان گروههای ذینفع به صورت منظم با هم در تعامل میباشند .تعاملی که هسته اصلی آن مبتنی بر
مشارکت جامعه محلی شکل میگیرد ( (Nooteboom, 2006: 254سازمان های بنیادی مبتنی بر جامعه محلی نقش زیادی در
ایجاد فرایند تصمیم گیری ،فراهم آوردن اعضا ،بهبود وضعیت اقتصادی ،تشویق توانمندیهای جامعه و خدمت رسانی دارند و به
عنوان کانالی برای سازماندهی جامعه محلی دارای یک نقش ضروری می باشند .آنها معموالً مقیم جامعه محلی هستند و به خوبی
با افراد در ارتباطند ،از این رو آنها دارای مزایای زیادی از جمله آگاهی از نیازهای جامعه محلی میباشند و برای پاسخگویی مؤثر و
بسیار سریع به مسایل روستایی نسبت به سازمان های دولتی و یا غیردولتی در موقعیت مناسبی میباشند .به عالوه ،آنها نشان
داده اند دارای ظرفیت بسیج منابع محلی برای توسعه بنیادی هستند ( )Opare, 2007: 25با الهام از دیدگاه موسلی قلمرو محلی
معموالً بهترین محدودهای است که امکان دسترسی به پایداری در آن وجود دارد (.)Moseley, 2003: 227
در واقع ،مدیریت مبتنی به جامعه محلی ابزاری است برای ظرفیت سازی و توانمند سازی جامعه محلی ،بهبود مشارکت مردم،
سازماندهی نهادهای محلی و بهبود استفاده از سرمایهها جهت تاثیر گذاری در فرآیند توسعه ،که با هدف پذیرش و رفع نیازهای
جوامع روستایی برای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و حفاظت از منابع تولید مورد استفاده قرار میگیرد ( Chilima et al, 2002:
.)112
بنابراین ،وجود شورا و نظام شورایی کشور ،به ویژه در سطح مدیریت روستاها و آن هم در منطقه نیشابور در سالهای اخیر ،از این
ضرورت حکایت دارد و بیانگر خواست پنهان و آشکار مردم برای برخورداری از نهادهای مدنی مناسب با شرایط این عصر تلقی
می شود .نکته مهم آن است که شورا همانند دیگر مفاهیم جوامع نوین و مدنی ،نه فقط یک فرصت و انتخاب ،بلکه یک مرحله از
رشد فکری و فرهنگی هر جامعه به شمار میآید ( .)Bazzi ana Hedayati, 2010: 107اما در عین حال نیز آسیبهایی در
مدیریت روستایی مشاهده می شود .گره مدیریت روستایی در ایران طی چند دهه گذشته و شاید در صد سال اخیر در ابعاد سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنکی یکی از مهمترین چالشهای برنامهریزان و متخصصان بوده است .این مسئله برای روستا و
روستاییان نیز که اساس حیات اجتماعی ایران بر آن ها استوار است ،اهمیت دارد .با این حال ،هدف اصلی این مقاله بازگشایی این
گره نیست ،زیرا مشخص است که رفع مشک الت مدیریت روستایی فراتر از توان یک گروه متخصص و محقق است .با این تعریف،
تحقیق حاضر در پی بررسی و تحلیل این مسأله است که میزان موفقیت عملکرد شوراها در روستاهای بزرگ و کوچک دهستان
اردوغشن شهرستان نیشابور چگونه است؟
در زمینه بررسی مدیریت روستایی (شوراها) در سطح روستا تحقیقات متعددی صورت گرفته است ولی در زمینه مقایسه میزان
عملکرد موفقیت مدیریت روستایی (شوراها) در روستا های بزرگ و کوچک عالوه بر داخل در خارج هم تحقیق قابل مالحظهای
مشاهده نمیشود .با اینحال به برخی از مطالعات هم پیوند با موضوع مقاله حاضر اشاره میشود.
رستم پور و همکاران سال ( )1389در مقالهای تحت عنوان بررسی عملکرد شورا های اسالمی روستا و تأثیر میزان سواد اعضاء در
آن (نمونه موردی :شهرستان دیر) ،به این نتایج رسیدند که ،سطح سواد اعضای شورا میتواند به موفقیت آنان در امور اجرایی نقاط
روستایی کمک کند ،ولی به عنوان تنها عامل موفقیت شوراهای اسالمی روستا نمیتواند تلقی شود .و همچنین به طور کلی مردم از
عملکرد شورا های اسالمی روستا رضایت ندارند .کامران دستجردی و همکاران سال ( )1389در مقالهای تحت عنوان مدیریت
سیاسی روستا و تحلیل مقایسهای موفقیت دهیاریها در روستا های بزرگ و کوچک مطالعه موردی :شهرستان دلفان ،به این نتایج
رسیدند که ،دهیاری در روستاهای بزرگ به مراتب موفقتر از روستا های کوچک عمل کرده و با توجه به موارد قانونی و شرایطی که
برای فعالیت دهیاریها در نظر گرفته شده است میتوان دریافت که جمعیت مالک تعیین کنندهای برای موفقیت دهیاریهاست.
البته بیان این مسئله به معنای پذیرش جمعیت به عنوان یک مالک کلی برای ارئه خدمات به دهیاریها نمیباشد .عنابستانی و
پورجمالی جعفرآباد سال ( )1391در مقالهای تحت عنوان برآورد میزان تأثیرپذیری توسعه دورنزای روستاها از مدیریت روستایی
(مطالعه موردی :دهستان اترک ـ شهرستان مانه و سملقان) ،به این نتایج رسیدند که ،شدت تأثیر متغیر عملکرد مدیریت روستایی
بر سرمایه اجتماعی روستا  0/462است که بیانگر تأثیر متوسط و مثبت عملکرد مدیریت روستایی بر سرمایه اجتماعی روستا است.

366

مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی ،دوره  ،13شماره  ،2تابستان 1397

عو امل اقتصادی بیشترین تأثیر را در میزان شکل گیری سرمایه اجتماعی داشته است ،به طوری که به تنهایی  54درصد از تغییرات
سرمایه اجتماعی را تبیین میکند .موالنی هشجین و همکاران سال ( )1393در مقالهای تحت عنوان چالشهای مدیریت روستایی
از دیدگاه شوراهای اسالمی در ماندگاری جمعیت در روستا های ناحیه مرکزی اردبیل به این نتایج رسیدند که ،میتوان از طریق
توسعه کارآفرینی و نیز رویکرد مشارکتی به برنامه ریزی توسعه روستایی ،ضمن تقویت روحیه و بسط انگیزه زمینههای امیدواری را
در روستاها تقویت نموده تا از این طریق انگیزه ماندگاری در روستاها تحکیم بخشید .عزمی و الماسی سال ( )1393در مقالهای
تحت عنوان تحلیل عوامل اثر گذار بر تقویت نقش اقتصادی شوراها در سکونتگاههای روستایی مورد :روستاهای شهرستان
هرسین) ،به این نتایج رسیدند که تفاوت معناداری در ارائه خدمات اقتصادی قبل و بعد از تأسیس شوراها وجود دارد .همچنین با
کمک تحلیل عاملی  6مولفه پیش برنده در شورای اسالمی در راستای توسعه اقتصاد روستایی شناسایی شدند که شامل ضعفهای
قانونی شوراها ،مشکالت مروبط به توانایی شورا ها در تصویب قوانین اقتصادی مربوط ،مشکالت مربوط به همکاری مردم و شوراها
با یکدیگر ،مشکالت مربوط به عدم آشنایی اعضا با قوانین شوراها ،عدم اعتماد مردم به شوراها ،محدودیت اختیارات شوراها به
لحاظ اداری و مالی و  4مولفه بازدارنده مشارکت مردمی در اداره امور شوراها ،شناخت بهتر اعضای شورا نسبت به مشکالت
اقتصادی روستا ،مردمی بودن اعضای شورا ،جلب حمایتهای دولتی و مردمی به پروژههای روستایی شناسایی شده است .سریرام
( )2007در مقاله ای تحت عنوان آموزش مدیریت روستایی در هندوستان ،نگاه به گذشته ،به بررسی تغییر پارادایم که در بازار برای
مدیران روستایی اتفاق افتاده است و با استفاده از برخی از سئوالهای در مورد چگونگی آینده آموزش مدیریت روستایی میتوان
نتیجهگیری کرد .ونچانگ ( )2008در مطالعه ای با عنوان مدیریت روستایی ،رهیافتی برای مناطق روستایی تبت ،به این نتیجه
می رسد که مدیریت روستایی در نواحی روستایی جایگاه خود را پیدا میکند که با فرهنگ روستایی ،منابع روستایی ،اکولوژی
روستایی ،تولیدات روستایی ،کاهش فقر روستایی و بهبود زندگی روستایی درتعامل عملکردی باشد .رومیاناندتال ( )2015در مقالهای
تحت عنوان نقش مدیریت روستایی در توسعه روستایی برای مقابله با خطرات زلزله (مطالعه موردی :دهستان زاغ درشهرستان خرم
آباد) ،به این نتایج رسیدند که با برنامه ریزی در جهت کاهش مداخله مستقیم دولت و افزایش گسترش حمایت روستاییان و تصمیم
گیری با مردم و کارشناسان محلی و همچنین با تأکید بر آموزش میتوان باعث کاهش اثرات حوادث طبیعی و آسیب پذیری شود.

روش پژوهش
این تحقیق به روش تحلیلی  -توصیفی انجامگرفته ،گرچه از سایر روشها نیز در مطالعات بهره گرفته شده است .تحلیلی از آن
جهت است که ناظر به مقایسه میزان موفقیت عملکرد شوراها در روستاهای بزرگ و کوچک است .به منظور انجام این پژوهش به
دو روش اسنادی و میدانی به تهیهی اطالعات و تجزیه و تلفیق آنها اقدام شده است .در مرحله اسنادی به گردآوری اطالعات از
کتب ،نشریات ،آمارنامهها ،نقشه و سایتهای اینترنتی پرداخته شده است .در مرحله اخذ اطالعات میدانی ،ضمن مشاهده و مصاحبه
با ساکنین روستاهای مورد مطالعه از طریق پر کردن پرسشنامهها ،اطالعات الزم اخذ شده است؛ و همچنین برای تجزیه و تحلیل
اطالعات به دست آمده ،از نرمافزار  SPSSبرای تعیین میزان موفقیت عملکرد شوراها در روستاهای بزرگ و کوچک استفاده
میشود .برای اهمیت شاخصها از مدل  AHPو نرمافزار  Expert Choiceاستفاده میشود نهایتاً با استخراج و تحلیل اطالعات
به دست آمده و تلفیق آنها با یافتههای حاصل از بررسیهای اسنادی به تدوین نتایج تحقیق اقدام شده است .در این پژوهش
جهت انتخاب تعداد نمونههای پرسشگری ،از روش نمونهگیری کوکران که مؤثرترین روش برای انتخاب حجم نمونه است ،استفاده
شد .جامعه آماری تحقیق دو گروه شامل روستاهای بزرگ و روستاهای کوچک از نظر جمعیتی میباشند .که در  14روستا مورد
مطالعه قرار داده شد.
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جدول  .1توزیع نمونه در هر یک از روستاهای مورد مطالعه در دهستان اردوغشن در شهرستان نیشابور
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

اسامی روستا
اکبرآباد
بوژمهران
کالنه ساقی
دهنو هاشم آباد
کاریز نو
شهرک صنعتی
خسروآباد
عبداهلل آباد
کریم آباد
برج
اردوغشن
سعیدیه
کاظم آباد
محسن آباد
مجموع

جمعیت

خانوار

تعداد نمونه

17
1683
186
225
173
200
92
1137
200
1524
1600
567
13
936
8556

5
539
61
65
48
47
26
313
57
441
476
181
5
287
2552

1
69
8
9
7
7
4
40
8
57
63
23
1
37
334

Source: Statistical Center of Iran, 2010

جمعیت کل خانوار روستاها  2552نفر بوده ،از این جمعیت  2237نفر جزء روستاهای بزرگ بوده که  88درصد جمعیت را شامل
میشدند که به عنوان  Pو  315نفر جزء روستاهای کوچک بوده که  12درصد جمعیت را شامل میشدند که به عنوان  Qدر فرمول
کوکران تعریفشده و با استفاده از این فرمول  334پرسشنامه ( 293عدد برای روستاهای بزرگ و  41عدد برای روستاهای
کوچک) تعیین و پس از سنجش روایی (نظرات خبرگانی از اعضای هیئتعلمی ) و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ که
با حذف گویه های نامناسب و با نمره پایین و یا در مواردی با اصالح آنان 0/762 ،به دست آمده ،که در روستاها توزیع گردید.
همچنین برای سطحبندی و رتبهبندی شاخصها برای موفقیت عملکرد شوراها در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی در
روستاهای بزرگ و کوچک از گروههای تصمیمگیری که شامل  20نفر از شوراها و افراد آشنا به وضعیت روستاهای دهستان
اردوغشن هستند استفاده شده است.
جدول  .2شاخصهای مورد بررسی در محدوده مورد مطالعه
نوع عملکرد

شاخصها
بهبود وضعیت اشتغال و درآمد مردم
بهبود وضعیت بازاریابی محصوالت کشاورزی

عملکرد اقتصادی

عملکرد اجتماعی

عملکرد
زیستمحیطی

افزایش و بهبود میزان راندمان آبیاری
افزایش کمی و کیفی تولیدات
همکاری با نیروی انتظامی در برقراری امنیت
ارتقای فرهنگی از طریق تأسیس کتابخانه و تجهیز آن
مشارکت دادن روستاییان در تصمیمگیری
ارتقای سطح سواد روستاییان با برگزاری کالسهای سوادآموزی
برگزاری دوره و کالسهای ترویجی
برقراری نظافت عمومی در روستا
جمعآوری و دفع زبالههای خانگی در روستا
جلوگیری از جزیان فاضالب در معابر

منبع

United Nation,
1996, p.112

Bazzi ana
Hedayati, 2010
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قلمرو جغرافیایی پژوهش
شهرستان نیشابور با قرار گرفتن در استان خراسان رضوی ،در محدودیت ریاضی  58درجه و  8دقیقه طول جغرافیایی و  35درجه و
 35دقیقه تا  36درجه و  52دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است .این شهرستان به شکل بیضی در امتداد رشتهکوههای بینالود
قرار دارد .رشتهکوهها که به صورت نواری ،در جهت شمال غرب  -جنوب شرق شهرستان امتدادیافته ،نیشابور را از شهرستانهای
مشهد ،چناران و قوچان جدا میسازد .در قسمت غرب ،نیشابور و سبزوار  162کیلومتر مرز مشترک دارند و از طریق رشتهکوه
طاغتکوه از یکدیگر جدا میشوند .در قسمت جنوب غربی ،رشته کوهای سرخ ،با ارتفاعات نسبتاً باال ،این شهرستان را از شهرستان
کاشمر جدا می سازد .مرز مشترک نیشابور با شهرستان کاشمر حدود  51کیلومتر ،با شهرستان تربتحیدریه که در جنوب شرقی
شهرستان نیشابور قرار دارد ،حدود  69کیلومتر است .بر اساس تقسیمات سیاسی وزارت کشور در سال (1378قبل از تقسیم خراسان
بزرگ) وسعت شهرستان نیشابور  8925/3کیلومتر بوده که  2/99از مساحت استان را در بر میگرفته است .بر اساس آخرین
تقسیمات سیاسی کشوری ،این شهرستان دارای  5بخش15 ،دهستان 609 ،آبادی دارای سکنه و  6شهر به نامهای نیشابور ،دررود،
خروین ،بزغان و قدمگاه و بار است .دهستان اردوغشن در بخش زبرخان شهرستان نیشابور واقع شده است.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

یافتهها و بحث
دادههای جمعآوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیلشدهاند .ابتدا به توصیف آماری دادههای حاصل از
اجرای پرسشنامه پرداخته شده و سپس آزمونهای آماری مختلف در راستای سؤال مطرحشده ارائه شده است.

یافتههای توصیفی
از لحاظ ترکیب جنسی پاسخ گویان در دو گروه جنسی طبقه بندی شدهاند 44/91 .درگروه زن مورد پرسش قرار
گرفته شده و  55/08درصد در گروه مرد مورد پرسش قرار گرفته شده است .شغل پاسخگویان در  5گرو ه شغلی تقسیم
بندی شده است که بر طبق آن  14/97درصد افراد بیکار12/27 ،درصد بازنشسته 26/94 ،درصد افراد دارای دانشجو 41/91 ،درصد
افراد کسبه 3/89 ،درصد افراد را کارمند دولتی تشکیل میدهد.
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یافتههای تحلیلی
در این پژوهش برای بررسی مقایسه میزان عملکرد موفقیت شوارها در روستاهای بزرگ و کوچک ،تعداد  12شاخص در ابعاد
(اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی) تنظیم شد و در قالب پرسشنامه منعکس شد .پرسشنامه میان افراد مورد مطالعه توزیع شد و
اطالعات به دست آمده از پرسشنامهها در نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
آزمون فرضیه پژوهش و تحلیل دادهها
ـ بین میزان عملکرد موفقیت شوراها در روستاهای بزرگ و کوچک تفاوت معناداری دیده میشود.
برای آزمون این فرضیه با توجه به مقایسه میزان عملکرد موفقیت شوراها در روستاهای بزرگ و کوچک از آزمون من ویتنی استفاده
گردید .نتایج همانگونه که در جدول ( ،)2معین است شاخصهای اقتصادی شامل :بهبود وضعیت اشتغال و درآمد مردم ،بهبود
وضعیت بازاریابی محصوالت کشاورزی ،افزایش و بهبود میزان راندمان آبیاری ،افزایش کمی و کیفی تولیدات با مقدار من ویتنی به
دست آمده به ترتیب برابر با ( )1/7963 ،1/7403 ،1980/000 ،1817/500و سطح معناداری کوچکتر از )sig<0/05( 0/05
تفاوت معناداری در بین عملکرد اقتصادی روستاهای بزرگ و روستاهای کوچک در سطح  0/095وجود دارد .در شاخصها عملکرد
اجتماعی شامل :همکاری با نیروی انتظامی در برقراری امنیت ،ارتقای فرهنگی از طریق تأسیس کتابخانه و تجهیز آن ،مشارکت
دادن روستاییان در تصمیمگیری ،ارتقای سطح سواد روستاییان با برگزاری کالسهای سوادآموزی ،برگزاری دوره و کالسهای
ترویجی با مقدار من ویتنی به دست آمده به ترتیب برابر با ( )1/4883 ،1/3013 ،1095/00 ،1/8974 ،1/7523و سطح معناداری
کوچکتر از  ) sig<0/05( 0/05تفاوت معناداری در بین عملکرد اجتماعی روستاهای بزرگ و روستاهای کوچک در سطح 0/095
وجود دارد .در شاخصها عملکرد زیستمحیطی شامل :برقراری نظافت عمومی در روستا ،جمعآوری و دفع زبالههای خانگی در
روستا ،جلوگیری از جزیان فاضالب در معابر با مقدار من ویتنی به دست آمده به ترتیب برابر با ( )1/4863 ،1/4163 ،1/8603و
سطح معناداری کوچکتر از  ) sig<0/05( 0/05تفاوت معناداری در بین عملکرد زیست روستاهای بزرگ و روستاهای کوچک در
سطح  0/095وجود دارد .در واقع نتایج ارزیابیها در مورد عملکرد شوراها در روستاهای این دهستان ،حاکی از آن است که عملکرد
شوراها در روستاهای بزرگ به مراتب موفقتر از عملکرد شوراها در روستاهای کوچک است .به طور غیر مستقیم میتوان بیان کرد
که جمعیت مالک تعیین کنندهای برای موفقیت شورهاست .در وضعیت عادی همه روستاها باید از شرایط مناسب برای دریافت
خدمات اقتصادی ،اجتماعی ،زیست مخیطی برخوردار باشند .ولی در شرایط کنونی و با توجه به آنکه جمعیت مالک تعیین کنندهای
برای اعطای تسهیالت به شوراهاست ،میتوان نتیجه گرفت که شوراها در روستاهای بزرک موفقتر عمل کرده است.
جدول  .3مقایسه میزان موفقیت عملکرد شوراها در روستاهای بزرگ و کوچک
ابعاد

اقتصادی

اجتماعی

زیست محیطی

شاخصها

MANWHITNEY

ASYMP. SIG.
)(2-TAILED

بهبود وضعیت اشتغال و درآمد مردم
بهبود وضعیت بازاریابی محصوالت کشاورزی
افزایش و بهبود میزان راندمان آبیاری
افزایش کمی و کیفی تولیدات
همکاری با نیروی انتظامی در برقراری امنیت
ارتقای فرهنگی از طریق تأسیس کتابخانه و تجهیز آن
مشارکت دادن روستاییان در تصمیمگیری
ارتقای سطح سواد روستاییان با برگزاری کالسهای سوادآموزی
برگزاری دوره و کالسهای ترویجی
برقراری نظافت عمومی در روستا
جمعآوری و دفع زبالههای خانگی در روستا
جلوگیری از جزیان فاضالب در معابر

1817/500
1980/000
1/7403
1/7963
1/7523
1/8974
1095/00
1/3013
1/4883
1/8603
1/4163
1/4863

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
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پس از تجزیه و تحلیل شاخصهای اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی به تجزیه و تحلیل ابعاد اجتماعی و اقتصادی و
زیستمحیطی پرداخته شده است به این صورت که ابتدا از شاخصهای اجتماعی و اقتصادی و زیستمحیطی در نرمافزار SPSS
گرفته و سپس آزمون من ویتنی گرفته شد .در این آزمون مقدار من ویتنی برای شاخصهای اجتماعی با برابر با  1/0183و برای
شاخصهای اقتصادی برابر با 1/2743و برای شاخصهای زیستمحیطی 1/0603به دست آمد و با توجه به سطح معناداری
کوچکتر از  0/05تفاوت معناداری در سطح  0/095مالحظه میشود .یعنی در بعد اجتماعی و اقتصادی و زیستمحیطی روستاهای
بزرگ و کوچک تفاوت معناداری مشاهده میشود.
جدول  .4تجزیه و تحلیل ابعاد اجتماعی و اقتصادی و زیستمحیطی
زیستمحیطی

اقتصادی

اجتماعی

ابعاد

1/0603

1/2743

1/0183

Man-whitney u

0/000

0/000

0/000

)Asymp.sig.(tailed2

 رتبهبندی عملکرد شوراها در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی در روستاهای بزرگ و کوچکهمچنین برای وزندهی به شاخصها و تعیین اهمیت نسبی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی و زیستمحیطی مورد مطالعه ،از
روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPاستفاده شد .در این مطالعه گروههای تصمیمساز شامل نخبگان و افراد آشنا به وضعیت
روستاهای دهستان اردوغشن بودند .پس از تشکیل ساختار سلسله مراتبی برای تعیین وزن هر عنصر تصمیمگیری ،مقایسه دو به
دو عناصر صورت گرفت .در واقع در جهت محاسبه وضعیت عملکرد شوراها در روستاهای بزرگ و کوچک ،پرسشنامههایی در ابعاد
اقتصادی و اجتماعی و زیستمحیطی تنظیم و در بین  16نفر از متخصصین و افراد آشنا به مسائل روستاهای دهستان اردوغشن
توزیع شد.
جدول  .5اندازههای ترجیحات برای مقایسهی زوجی
وضعیت مقایسه

مقدار عددی

ترجیع یکسان
یکسان تا نسبتاً مرجح
نسبتاً مرجح
نسبتاً تا قویاً مرجح
قویاً مرجح
قویاً تا بسیار قوی مرجح
ترجیح بسیار قوی
بسیار تا بیاندازه مرجح
بیاندازه مرجح

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Source: Ghodsi Pour, 2007

پس از تکمیل پرسشنامهها ،جهت تحلیل آنها از نرمافزار  Expert Choiceکه بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی عمل
می کند ،استفاده شد .بدین ترتیب برای هر معیار در هر سطح از مجموع نظرات کارشناسان ،میانگین هندسی گرفته شد و سپس
میانگینها وارد نرمافزار  Expert Choiceشد و یک جدول نهایی در هر سطح به دست آمد که این جدول اولویتبندی معیارها را
در همان سطح نشان میدهد .در فرایند تحلیل سلسله مراتبی همواره میتوان میزان سازگاری تصمیم را محاسبه نمود .در صورتی
که شاخص ناسازگاری از  0/1بیشتر باشد ،سطح ناسازگاری مجموعه رتبهها غیرقابلقبول بوده و رتبهبندیها بایستی مجدداً تکرار
گردند .در نهایت ،نرمافزار از روی قضاوتهای اصالحشده ،وزن نهایی هر گزینه را محاسبه میکند.
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شکل  .2سطحبندی عملکردهای شوراها در روستاهای بزرگ

شکل  .3سطحبندی عملکردهای شوراها در روستاهای کوچک

همان طور که در شکلهای فوق مشاهده میشود ،در ابعاد اقتصادی در روستاهای بزرگ با وزن  0/708و در روستاهای کوچک با
وزن 0/166؛ در بعد اجتماعی در روستاهای بزرگ با وزن  ،0/214و در روستاهای کوچک با وزن  ،0/777در بعد زیست محیطی در
روستاهای بزرگ با وزن  ،0/078و در روستاهای کوچک با وزن  ،0/057را به خود اختصاص دادهاند .در واقع ،روستاهای بزرگ
عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به روستاهای کوچک دارند و در روستاهای کوچک عملکرد اجتماعی نسبت به روستاهای بزرگ
بهتر است و در نهایت در بعد زیستمحیطی روستاهای بزرگ عملکرد بهتری را به خود اختصاص دادهاند.

نتیجهگیری
مدیریت جدید روستایی و شورا های اسالمی به عنوان سازمان مردمی در چند سال اخیر جایگاه مهمی در توسعه روستا پیدا کرده
است .این موضوع سبب شده تا تالش شود جایگاه این نهاد هر چه بیشتر بهبود یابد .در پژوهش حاضر هدف ،بررسی مقایسه میزان
موفقیت عملکرد شوارها در روستا های بزرگ و کوچک اتخاذ شده است .در این پژوهش روستاهای بزرگ و کوچک به عنوان شاهد
مورد آزمون قرارگرفته شدند تا با مقایسه نتایج حاصل از عملکرد شوراها در هر دو دسته روستاهای بزرگ و کوچک ،به سطحبندی
و رتبهب ندی عملکرد شوارها در زمینه اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیط ی پرداخته شود .تحقیق حاضر در پی بررسی و تحلیل این
مسأله بود که میزان موفقیت عملکرد شوراها در روستا های بزرگ و کوچک دهستان اردوغشن شهرستان نیشابور چگونه است؟در
ابتدا ،نتایج تحلیل این سئوال با آزمون من ویتنی نشان داد که ،تفاوت معناداری بین عملکردهای اقتصادی ،اجتماعی ،زیست
محیطی در شاخصهای :بهبود وضعیت اشتغال و درآمد مردم ،بهبود وضعیت بازاریابی محصوالت کشاورزی ،افزایش و بهبود میزان
راندمان آبیاری ،افزایش کمی و کیفی تولیدات ،همکاری با نیروی انتظامی در برقراری امنیت ،ارتقای فرهنگی از طریق تأسیس
کتابخانه و تجهیز آن ،مشارکت دادن روستاییان در تصمیم گیری ،ارتقای سطح سواد روستاییان با برگزاری کالسهای سوادآموزی،
برگزاری دوره و کالس های ترویجی ،برقراری نظافت عمومی در روستا ،جمعآوری و دفع زبالههای خانگی در روستا ،جلوگیری از
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جزیان فاضالب در معابر) با سطح معناداری کوچکتر از  0/05دیده میشود .همچنین برای رتبهبندی نوع عملکرد شوراها در
روستاهای بزرگ و کوچک از نرمافزار  Expert Choiceاستفاده شده است .نتایج به دست آمده نشان میدهد در ابعاد اقتصادی
در روستاهای بزرگ با وزن  0/708و در روستاهای کوچک با وزن 0/166؛ در بعد اجتماعی در روستاهای بزرگ با وزن  ،0/214و در
روستاهای کوچک با وزن  ،0/777دربعد زیست محیطی در روستاهای بزرگ با وزن  ،0/078و در روستاهای کوچک با وزن ،0/057
را به خود اختصاص دادهاند .در واقع ،روستا های بزرگ عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به روستاهای کوچک دارند و در روستاهای
کوچک عملکرد اجتماعی نسبت به روستاهای بزرگ بهتر است و در نهایت در بعد زیست محیطی روستاهای بزرگ عملکرد بهتری
را به خود اختصاص دادهاند .در واقع نتایج ارزیابیهای این پژوهش در مورد شوراهای روستاهای دهستان اردوغشن شهرستان
نیشابور ،حاکی از آن است که عملکرد شوراها در روستاهای بزرگ به مراتب موفقتر از روستاهای کوچک است .میتوان دریافت که
جمعیت مالک تعیینکنندهای برای موفقیت شورا هاست .البته بیان این مسئله به معنای پذیرش جمعیت به عنوان مالک کلی برای
ارائه خدمات به روستا های بزرگ نیست ،یعنی در وضعیت عادی همه روستا ها باید از شرایط مناسب برای دریافت خدمات برخوردار
باشند .اما در شرایط کنونی و با توجه به آنکه جمعیت مالک تعیینکنندهای برای موفقیت شورهاست ،میتوان نتیجه گرفت که
موفقیت شوراها در روستاهای بزرگ خیلی بیشتر از روستا های کوچک است .نتایج این تحقیق با تحقیقات ،کامران دستجردی و
همکاران در سال  ،1389که به این نتایج رسیدند که عملکرد دهیاری در روستاهای بزرگ به مراتب موفقتر از روستاهای کوچک
است همچنین به این نتایج رسیدند که به موارد قانونی و شرایطی که برای فعالیت دهیاریها در نظر گرفته شده است میتوان
دریافت که جمعیت مالک تعیینکنندهای برای موفقیت دهیاریهاست .همچنین با مطالعات ونچانگ در سال  ،2008به این نتایج
رسید که ،مدیریت روستایی در نواحی روستایی جایگاه خود را پیدا میکند که بافرهنگ روستایی ،منابع روستایی ،اکولوژی روستایی،
تولیدات روستایی ،کاهش فقر روستایی و بهبود زندگی روستایی در تعامل عملکردی باشد.
در واقع باید گفت ،هنوز بسیار زود است که به داوری عملکرد شوراها بپردازیم اما باید توجه داشته باشیم که استقالل جامعه
روستایی در اداره امور مربوط به حیات جمعی ،تحول بسیار گرانقدری است که تنها از عهده یک نقش شورا برآمدنی نیست و نیاز
به مشارکت واقعی همه روستاییان است .در واقع با عنایت به چهارچوب نظریه توسعه پایدار روستایی میتوان مدیریت روستایی در
ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی طبقهبند ی نمود .در بعد اقتصادی هدف اصلی مدیریت ایجاد فضای مناسب روستایی برای
فعالیت های اقتصادی است و اینکه بتواند سطح زندگی مردم روستا را باال ببرد .و در بعد اجتماعی هدف مدیریت ایجاد زمینه توسعه
انسانی است و بتواند یک زندگی مطلوب را به مفهوم واقعی را برای همه افراد ساکن منطقه تأمین کند و تضادهای میان مردم
شهری و روستایی را کاهش دهد .در بعد محیطی نیز هدف مدیریت روستایی این است که ،با مدیریت زیست محیطی بتواند از
اثرات زیانبار بر روی محیط را کاهش دهد و در صدد کاهش آسیبپذیری از حوادث طبیعی باشد .بر پایه مطالب بیانشده ،مدیریت
سه بعد اصلی توسعه پایدار را پوشش میدهد ،در نتیجه مدیریت روستایی نمیتواند در یک خأل و با نادیده گرفتن مباحث اقتصادی،
اجتماعی و محیطی که پیرامون روستا ها وجود دارد ،ظاهر شود .در واقع تجربیات تلخ و ناکامیهای مدیریتی دهههای گذشته و
اکنون ،نیاز به اتخاذ یک نگاه سیستمی و حکمروایی ایدهآل که متناسب با ساختار روستاهای ایران باشد را ضروری است ،تا با
ساماندهی و نظم بخشی به روستا ها ،سعادت و کامیابی و خوشبختی و سالمت مردم ساکن در سکونتگاههای روستایی در گستره
سرزمین ایران تحقق دهد.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Community-based organizations play an important role in developing fundamental decisionmaking process, providing members, improve the economy and encourage community service
capabilities and as conduits for organizing the local community has an essential role. They
usually associated with people living in the local community and well, Therefore, they have
many advantages, including knowledge of local community needs are and to respond effectively
and very fast to rural issues than the government or non-governmental organizations are in a key
position. In addition, they have demonstrated the capacity to mobilize local resources to develop
fundamental Inspired by your local domain muesli perspective that allows access to the best
range of stability in there. In fact, local community-based management tool for capacity
building and empowerment of the local community, improve public participation, the
organization of local bodies and improve the use of funds to influence the development process,
That the purpose of accepting and meeting the needs of rural communities to develop economic,
social and protection of sources is used. Therefore, the council and the council of the country,
especially in the villages and its management in Neyshabur region in recent years, this
requirement implies and expresses overt and covert wanted people to have civil society
organizations deemed appropriate to the needs of this age. It is important that the Council, like
other modern concepts of civil society, not just an opportunity and choice, but also a level of
maturity and culture-is. But at the same time the damage can be seen in rural management. Knit
rural management in Iran for decades and perhaps the last hundred years in the political, social,
economic and cultural one of the most important challenges for planners and specialists. It is
also the basis for rural and social life based on them, is important. However, the main purpose
of this paper is not unlocking this node, it is clear that rural management problem than be an
expert and researcher. By definition, this study is to investigate and analyze the success rate of
the district councils in large and small villages Ardvghshn city of Neyshabur how?
Methodology
This descriptive analytic study conducted, although other methods have been used in studies.
An analysis is to compare the success rate of council performance in large and small villages. In
order to do this documentary and field research methods to provide information and analysis
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and combining them is. The documents to collect information from books, magazines, statistics,
maps and Internet sites have been investigated. In the field of information, observe and
interview the residents of the villages in the study by filling out the questionnaire, the necessary
information is obtained, And also to analyze data, spss software to determine the success of the
performance of boards used in large and small villages.Indicators for the importance of AHP
model and software used ExpertChoice ultimately obtained by extracting and analyzing
information And integrating them with the results of the review of documents developed by the
research results. In this study, the number of samples, questionnaires, sampling Coker is the
most effective method for sample selection was used. The study population consisted of two
large villages and small villages of people.
Results and Discussion
In this study for the evaluation of the Council's success in large and small villages, 12 Index in
dimensions (economic, social, environmental) set. The results showed that the economic
indicators including (improved employment and income, improving the marketing of
agricultural products, improve the irrigation efficiency, increase the quality and quantity of
production) with the value obtained mannwhitney Respectively (500/1817, 000/1980, 7403/1,
7963/1) and a significance level of less than 05/0 (05 / 0sig <) is a significant difference
between large and small villages in the rural economic performance 095/0 there. In indicator of
social performance, including (in cooperation with the police in maintaining security, promotion
of culture through the establishment of the library and its equipment, rural people participation
in decision-making, enhancing rural literacy by organizing literacy classes, courses and
extension courses) with mannwhitney value obtained respectively (7523/1, 8974/1, 00/1095,
3013/1, 4883/1) and a significance level of less than 05/0 (05 / 0sig <) is a significant difference
between social performance villages large and small villages in the area are 095/0. The
environmental performance indicators (including general clean up in the village, collection and
disposal of household Zbalh¬Hay in the village, Jzyan prevent sewage in the streets) with the
value obtained mannwhitney respectively (8603/1, 4163/1, 4863 / 1) and a significance level of
less than 05/0 (05 / 0sig <) is a significant difference between the environmental performance of
large villages and small villages there at 095/0.
Conclusion
The new management of rural councils as a grassroots organization in recent years has found an
important place in the development of rural areas. This has led to efforts to improve the status of
this institution more. In the present study aims to investigate the comparison of large and small
villages have been adopted successfully in operation Council. In fact, large villages than small
villages have better economic performance and in small villages than large villages have better
social performance and the environmental dimension villages to have better performance. The
results of the study on rural councils Ardvghshn city of Nishapur, suggests that the performance
of councils in villages far more successful than small villages. It can be seen that the population
factor in the success of Shvrahast. Of course, this means acceptance speech as a general
criterion for providing services to rural population is not large, in normal circumstances; all
villages should have the right to receive services. But in the current situation and considering
the population factor in the success of Shvrahast, it can be concluded that the success of local
councils in villages is much more than small villages.
Key words: rural settlements, rural management, councils’ performances, social - ecocomic and
environmental performances, Neyshabur County

