
 

 

 

 

 ارزيابی عملکرد شوراهای اسالمی در توسعه پايدار و مشارکت روستايی

 شهرستان نقده) -(مطالعه موردی، روستای قارنا
 

 فاخر بناني، دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي روستايي پيام نور اروميه



 

 

 چكيده 

تعيين شده، نيازمند هر گونه برنامه ريزي براي  تحقق اهداف 
راهكارها،ابزار و طرق مختلف جهت رهيافت آن خواهد بود. در 
نظام جمهوري اسالمي ايران نيز با تصويب قانون 

 1375تشكيالت،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي در سال
توسط مجلس شوراي اسالمي  براي دستيابي به بخشي از 

پاره اي از اين اهداف برنامه ريزي روستايي تالش شده است 
فرايند به كمك اصول تمركز زدايي و واگذاري بخشي از امور 

مشاركت روستاييان  انتخابات شوراها و وبه مردم محلي  اجرايي
تحقق يابد. در اين مقاله سعي شده است ديدگاه ساكنان روستا 
را در مورد عملكرد شوراهاي اسالمي روستايي بررسي كنيم . در 

ه رسيده ايم هر چند ساكنان روستا شوراهاي پايان به اين نتيج
مسئولين پذيرفته  اسالمي را به مثابه پل ارتباطي ميان خود و

اند به داليلي از جمله در حاشيه ماندن مردم،نبود ضمانت 
اجرايي مصوبات، عدم تركيب مناسب اعضاء ،روتين نشدن 
شرايط و سطح علمي و تجربه مرتبط افراد منتخب در شوراهاي 

 مي و... شوراهاي اسالمي روستا فاقد كارايي الزم گشته اند.اسال

شوراي اسالمي روستا،مشاركت،تمركز  كليد واژه ها:
 زدايي،توسعه پايدار

 مقدمه-۱
استقرار و معيشت انسان و  روستانشيني شكل ويژه اي از

جلوه ي بارزي از حيات اقتصادي و اجتماعي در ايران است 
كه با نظامي كم وبيش پايدار در طي قرون متمادي دوام 

-يافته است. امروزه نيز با وجود مهاجرتهاي گسترده روستايي
شهري و روند شتابان تبديل روستا به شهر كه باعث كاهش 

د دهه اخير شده است، نواحي نسبت جمعيت روستايي در چن
روستايي بخش عمده اي از جمعيت و عرصه هاي طبيعي 

جامعه روستايي نقش  مي دهد و خود اختصاصكشور را به 
اساسي در حياط اقتصادي و اجتماعي كشور دارد.با وجود 
همه تغييرات و تحوالت صورت گرفته در جامعه ايران در 

رصد از كل د30سال گذشته ، هنوز در حدود  60طول 
 70جمعيت كشور در نقاط روستايي زندگي مي كنند.در دهه 

ميالدي مديريت مشاركتي به عنوان يكي از راهكارهاي موثر 
در جهت كاستن از مشكالت روستاها در سطح جهان به 
خصوص جوامع پيشرفته مطرح گرديد. .مشاركت مردم در 

ر روند توسعه نزد صاحب نظران از چنان اعتباري برخوردا
است كه بعضا توسعه را معادل مشاركت يا مشاركت را وسيله 
و هدف توسعه ذكر كرده اند. شوراهاي اسالمي روستايي كه 
پس از پيروزي انقالب اسالمي پا به عرصه حيات گذاشتند، 
به عنوان ابزاري مناسب براي مشاركت دادن مردم محلي در 
تعيين سرنوشت خويش از يك طرف و كاستن مشكالت 

شي از مديريت متمركز و تمركززدايي از طرف ديگر مطرح نا
گرديدند. مي توان پذيرفت كه وجود نهادهاي محلي و 
مردمي مانند شوراها در شرايط موجود جامعه روستايي ،هم 
به لحاظ پركردن خال مديريتي پس از اصالحات ارضي و 
دگرگوني در ساختار اجتماعي روستاها و همچنين در آشنا 

تاييان با رويه هاي دموكراتيك و هم به لحاظ به كردن روس
وجود آمدن مكانيزمي در تقويت مشاركت سازمان يافته مردم 
در طرح هاي توسعه اي مي تواند شروع خوبي باشد .در اين 
زمينه توانايي فني و مديريتي حكومت محلي،مشروعيت 

داشتن ر تصميم گيري ،دسترسي به منابع وسياسي د
شرط هاي اصلي تحقق مديريت محلي  چارچوب حقوقي از

است و يكي از ابزارها براي مديريت محلي،شوراهاي روستايي 
 ]185:1389رستم پور و همكاران، [هستند.

اتكاي اساسي رهيافت توسعه پايدار،جامعه مدني است و در 
آن در واقع نهادهاي مستقل و خود جوش و مختاري است 
كه فضاي بين دولت متمركز و افراد پراكنده را پر ميكند و 

و مشاركت مردم همراه  مسئوالناختيارات را با پاسخگويي 
بطور كلي توسعه پايدار ]148،ص 1377صرافي، [مي سازد

ستايي تحوالت مستمر و همه جانبه اي است كه در رو
چهارچوب آن ظرفيت ها و توانايي هاي اجتماعات روستايي 
در جهت رفع نيازهاي مادي و معنوي و مشاركت موثر در 

شكل دهنده نظام سكونت  فرآيندهاي
محلي(اكولوژي،اجتماعي،اقتصادي و نهادي) رشد و تعالي مي 

امنيت  ي ،ظرفيت سازي،ويابد و بر سه اصل توانمند ساز
اكولوژيكي،امنيت اجتماعي،و امنيت اقتصادي استوار 

 ] 1382،38موسسه توسعه روستايي ايران،[است.

 مبانی نظری-۲

 شوراهای اسالمی-۱-۲
با تصويب قانون تشكيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي 

توسط مجلس شوراي اسالمي،زمينه  1375اسالمي در خرداد 
 1377فراهم شد.در سال  تخابات شوراهابراي برگزاري ان

اولين دوره انتخابات شوراها برگزار شد.در نواحي روستايي نيز 



 

انتخابات شوراهاي اسالمي در آبادي هاي با بيش از بيست 
 35000باتوجه به وجود حدود  نفر)برگزار شد،100خانوار(

بهمين تعداد  آبادي و روستايي باالي بيست خانوار در كشور،
وراهاي اسالمي نيز در روستاهاي كشور تشكيل شد نيز ش

برطبق قانون،تعداد اعضاي شوراهاي اسالمي در روستاهاي با 
نفر سه نفر اصلي و دو نفر علي البدل و در  1500جمعيت تا 

نفر و  5نفر،اعضاي اصلي شورا  1500روستاهاي با بيش از 
 نفر است. 3اعضاي علي البدل آن 

از جمله در نواحي بطور كلي،تشكيل شوراها 
روستايي،اقدامي بسيار موثر در فرايند مردم ساالري و 
مشاركت مردم در سرنوشت خويش محسوب مي شود در 
نواحي روستايي كه در چند دهه اخير خال مديريت وجود 
داشت، تشكيل شوراها و به طبع آن تاسيس دهياري اهميت 

اها بسيار بيشتري نسبت به نواحي شهري دارد،چرا كه شور
توانسته اند خال مديريت را در روستاها برطرف كنند.بي شك 
شوراهاي اسالمي روستايي با وجود نوپايي بعنوان تجربه اي 
جديد،نقش موثري در اداره امور محلي و در روند توسعه و 

 عمران نواحي روستايي داشته اند.

البته در زمينه ارزشيابي عملكرد و تاثير شوراهاي اسالمي 
مطالعات چنداني صورت نگرفته است.برخي  روستايي

معتقدند تفويض اختيارات بيشتر به شوراها،آنگونه كه به 
نوعي اداره محلي چشمگير يا حكومت محلي جهت گيري 
شود ضروري است از اين ديدگاه شوراها به نهادي قانون 
گزاري و نظارتي كوچكي تبديل خواهند شد كه دستگاه هاي 

در چهارچوب ضوابط طراحي شده و  اداري و نهادهاي محلي
با نظارت آنها عمل خواهند كرد.تفويض اختيارات بيشتر 
ميتواند از يك سو اهميت اين نهاد ها را در افكار عمومي 
بيشتر نمايد و بر دامنه مشاركت آنها و در نتيجه استواري و 
مشروعيت نظام سياسي بيفزايد و از سوي ديگر تجربيات 

س كوچكتر را ممكن سازد تا اگر موفق سياستگزاري در مقيا
در جاهاي ديگر و در سطح ملي الگوبرداري  درآمداز كار 

 شود.

 سبک تمرکزگرايی و تمرکز زدايی-۲-۲
تمركزگرايي:تمركز به چگونگي توزيع قدرت اشاره داردو  

تمركز گرايي حالتي است كه قدرت و اختيار تصميم گيري 
نظران معتقدند كه در يك مرجع متمركز شده باشد.صاحب 

يكي از موانع اصلي كارآيي بوروكراسي هاي دولتي در اكثر 

حد تصميم گيري و  كشورهاي در حال توسعه،تمركز بيش از
اختيار در حكومت مركزي است.طرفداران اين ديدگاه مدعي 
هستند كه عدم تمركز مي تواند استقالل طلبي هاي منطقه 

 ا تقويت كند و...اي را دامن زند،نيروهاي جدايي طلب ر

تراكم زدايي:هنگاميكه يك واحد محلي به نمايندگي از 
طرف حكومت مركزي با شخصيت حقوقي و اختيارات 
مشخص بوجود آيد،نظام از وضعيت متمركز به غير متراكم 

نظام  1970در خالل دهه ]31،ص1377شمس،[گام مي نهد.
جايگزين ت غير متمركز برنامه ريزي پايين به باال و تشكيال

ايج گرديد .شالوده اصلي تمركز زدايي،اعطاي برنامه هاي ر
حجمي از استقالل و صالحيت به واحدهاي محلي است به 
گونه اي كه آنها بتوانند در امور محلي خود با عنايت به 
اقتضائات ويژه آن به رايزني،گفتگو،تصميم گيري و مديريت 

  ]92،ص1377گرجي ازندرياني،[راهبردي بپردازند.

 مشارکت و مشارکتی-۳-۲
باوجود قدمت مشاركت در ميان جوامع انساني و عمل 
به آن،واژه هاي مشاركت و مشاركتي براي اولين بار در دهه 

و در اواخر دهه ] 1388:70بدري ونعمتي،[مطرح شد. 1950
ميالدي بعنوان موضوع اساسي،مورد توجه  تصميم سازان  70

 1383:75و حسيني،شكويي [و تصميم گيران قرار گرفت
واژه مشاركت از حيث لغوي به معناي درگيري و تجمع براي ]

منظوري خاص مي باشد.در مورد معناي اصطالحي آن 
مباحث زيادي وجود دارد،اما دركل مي توان گفت جوهره 

علوي [اصلي آنرا در گيري ،فعاليت و تاثير پذيري دانست.
] عمل مشاركت و مفاهيم 1379:15تبار،

همكاري،همياري،اتحاد،انجمن و غيره همراه است همبستگي،
 مسئوالنهو تعهدي فعاالنه،آگاهانه،آزادانه و 

  ] 1380:28ارجمندنيا،[است.

 

 يافته های تحقيق-۳
اين  با استفاده از پرسشنامه و همكاري اهالي روستا ، در

تحقيق به ارزيابي عملكرد شوراهاي اسالمي روستا در جلب 
 اييان و... پرداخته ايم:همكاري و مشاركت روست

دايره  شمول و اختيارات شوراهاي اسالمي  -1-3
 روستايي

 انتخاب فردي ذيصالح به سمت دهيار -



 

بررسي و شناخت كمبودها،نيازها و نارسايي هاي روستا -
 و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي عملي

جلب مشاركت و همكاري عمومي در امور فرهنگي و -
 ديني

در اجراي طرحهايي عمراني نظارت و پيگيري -
 مخصوص روستا

بر احداث و اداره و بهره برداري از  مسئوالنهمكاري با -
 تاسيسات عمومي

 كمك رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري-

 تالش براي رفع اختالفات افراد و محالت-

تبيين و توجيه سياست هاي دولت و ترغيب روستاييان -
 ور. .وبر اجراي سياست هاي مذك

نظارت بر اجراي تصميمات شوراي اسالمي -
شش شاخص ]1384،55,56اكبري و عبداللهي،[روستا

براي ميزان آگاهي ساكنين از اختيارات شوراها  در نظر 
 گرفته شده است.

آگاهي ساكنين نسبت به  1جدول شماره 
 اختيارات شوراهاي روستايي(درصد)

 درصد شرح

 43 رسيدگي به شكايات و اختالفات

 25 انتخاب دهيار

 13 كمك رساني وا مداد

 11 تبيين سياستهاي دولت

 5 جلب مشاركت مردم

 3 نظارت و پيگيري در طرحها

 

مي توان فهميد كه درك صحيح و اصولي از 
رسيدگي به  و اختيارات شوراها بين مردم وجود ندارد.

اختالف و شكايت و انتخاب دهيار بيشتر در كانون توجه 
 است.مردم 

 جايگاه شورا -۲-۳
آگاهي  از نظرات و چگونگي درك مردم نواحي 
روستايي از عملكرد و جايگاه شوراهاي اسالمي  اهميت 
ويژه اي دارد  كه بوسيله آن ميتوان نقطه پيوند ميان 

 شورا و مردم را تا حدود زيادي شناسايي كرد.

 

؛ جايگاه شورا از نظر ساكنان 2جدول شماره
 روستايي(درصد)

 درصد شرح

رابط ميان مردم و 
 مسئوالن

61 

 22 همراه مردم

 17 نهي كننده امر و

به اين ترتيب معلوم ميشود كه مردم روستا شوراهاي اسالمي 
را به عنوان ارتباط دهنده با مسئولين  تا حد زيادي پذيرفته 

 اند.

 راههای جلب مشارکت ساکنين ۳-۳
داليل موفقيت و همانطور كه به اثبات رسيده مهمترين 

شكست هر برنامه اي مشاركت و عدم مشاركت مردم بوده 
است. براي جلب مشاركت مردم توسط شوراهاي روستايي 

 شاخص در نظر گرفته شده:3،

؛ راههاي جلب مشاركت  5جدول شماره 
 مردم از نظر ساكنان روستايي (درصد)

 درصد شرح

 61 نظرسنجي

 28 كالسهاي توجيهي

مردم در مشاركت دادن 
 طرحها

9 



 

 

مهمترين عامل براي جلب  از نظر ساكنان روستا،
مشاركت مردم،فاكتور  نظر سنجي است كه منعكس 
كننده در حاشيه نگه داشتن مردم در اجراي طرحها و 

 برنامه هاي به اجرا در آمده ي گذشته است.

 مشکالت اصلی شوراهای اسالمی روستايی -۳-٤
قرار است برنامه ها روستاييان كساني هستند كه  

براي آنان به اجرا درآيد و تا حدودي گره از مشكالت 
آنان باز شود.لذا مشورت با آنان در شناخت درست و 

براي مطالعه اين  اصولي مشكالت اهميت فراواني دارد
 نظر گرفته ايم: شاخص را در 5موضوع

؛ مشكالت اصلي شورا هاي 6جدول شماره 
 تاها(درصد)روستايي از نظر ساكنين روس

 درصد شرح

 29 نبود ضمانت اجرايي مصوبات

 22 اعضا فاقد كارايي اند

 18 ناقص بودن قوانين

 17 نبود تخصص

 14 كمبود منابع مالي

رآمدي شورا  و نبود مردم مشكالت اصلي را نا كا 
ضمانت اجرايي مصوبات  ميدانند. روشن است وعده هاي 

م از شورا و دمراجرا نشده در گذشته و دلسرد شدن 
مسئولين دليل شكل گيري اين عقيده در اذهان مردم  

 روستا ميباشد.

 نتيجه گيری-٤
به جرات مي توان گفت كه يكي از اساسي ترين   -1

داليل ناكارآمدي  شوراهاي اسالمي روستاها تركيب ناهمگون 
كه بر اساس نياز -اعضاء و نبود معيارهاي پايه اي خاص 

و مرتبط با نيازهاي موجود  -ه باشدروستا طرح ريزي شد
جهت انتخاب اين افراد مي باشد.بررسي هاي موجود حاكي از 
آنست كه اكثريت قريب به اتفاق اعضاء متشكله شوراي 

اسالمي روستا  از  افراد  غيرآگاه  به امور مربوط به  روستا و 
 كشاورزي مي باشند. 

واقع مقصد تعامل و همكاري  ساكنين روستاها  كه في ال -2
ذي نفعان كليه برنامه هاي توسعه اي ميباشند اصلي  نهايي و

بسيار مهم در جهت موفقيت شوراها و ساماندهي اوضاع 
كالبدي،اجتماعي و... روستاها مي باشد.آشكار است كه بستر 
سازي هايي همانند برگزاري كالسهاي توجيهي شرح 

و  وظايف،ايجاد پل ارتباطي نظرخواهي بين روستائيان
مسوولين محلي و سهيم نمودن اهالي روستا در اداره و 

 پيشبرد طروح  از اساسي ترين طرق نيل به اين مهم است.

از آنجا كه فلسفه وجودي ساختار شوراهاي اسالمي  -3
روستايي كه بي شك بعنوان قاعده هرم و تنه اصلي در 
فرايند برنامه ريزي ها و تهيه اطالعات داده اي جهت 

زان كالن مديريتي توسعه بشمار مي روند لذا تصميم سا
بسيار شايسته است در مسير حل و چاره يابي مشكالت  
فعلي در سرتاسر روند جاري از اين نهاد مردمي به شيوه 
كامل و وافي استفاده و مورد عنايت قرار گيرند؛عليهذا 
رعايت اين خط مشي مي تواند موجبات فراخي و دلگرمي  

در توجه و مشاركت افزونتر به اينگونه  اقشار روستايي را
 نهادها فراهم آورد.                      .

اين نكته كه هرچه اهالي روستا نسبت به   -4
حدود و نوع اختيارات،ميزان تحصيالت مرتبط با امور 

شورا آگاهي  و اطالع  محوله و تجربيات حرفه اي اعضاء
شنياز بنيادي وافي و جامعي داشته باشند  بعنوان يك پي

براي مشاركت فعال و آگاهانه تر محسوب مي شود.اين 
روند اصولي كه بعنوان پايه اي براي بوجود آمدن ساختار 
شوراهاي اسالمي مي باشد اهداف زير را دنبال و مرتفع 

 خواهد كرد:

افراد كانديد با سطح علمي و تجربه باالتري  پيش قدم  -
راي انتخاب شدن خواهند شد و لذا از شانس باالتري ب

 برخوردار خواهند بود.

انتظارات و خواسته هاي اهالي روستا از هر عضو منتخب  -
بسته به تخصص و زمينه كاري، متعادل تر و منطقي تر 

 مي شود.
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