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چکیده
مدیریت روستایی در واقع فرآیند سازماندهی و هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمانها و نهاده .تسا ا

  

مدیریت روستایی از سالیان متمادی در برنامههای عمرانی کشور وجود داشته و بااینکه در هر مقطعی از فعالیت خود با اسمی خوانده
شده ولی مدیریت خود را در روستاهای ایران اعمال کرده است .کدخدا ،دهبان ،همیار ،دهیار و...گونهها ای م رد ییاتسور تیرید   
ایران بوده است .اثرات توجه به بعد نهادی -مدیریتی در برنامههای توسعه در بع زوریپ زاد یی ییی انق جو یمالسا بال و اما هتشاد د اب       
برچیده شدن نظامهای پیشین ،روستاهای ایران تا سالیان اخیر از یک نظام م ادروخرب تباث یتیرید ر  هدوبن  و مدع  دحاو تیریدم

     

روستایی باعث مشکالت و معضالت عدیدهای در سطح روستاها شده بود تا اینک وناق ریخا یاهلاس رد ه ن لیکشت        دهی ییاریها ا به
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و پس از عملی شدن این قانون از ابتدای دهه هشتاد مدیریت روستاها به دهی ییاریها ا واگذار
ی توس سارب ییاتسور هع اس مدرم یاهزاین و تساوخ 
گردید .یکی از کارکردهای مهم دهیاریها نقش آنها در برنامهریزی ی

اتسور       

یباشد .در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و گردآوری دادهها و اطالعات از طریق روشهایاسنادی -کتابخانهای
م 
و میدانی -پشمایشی به بررسی مقایسهای توجه به بعد نهادی -مدیریتی در روستاهای شهرستان قائمشهرطی دو دههی اخیر پرداخته
شده است .به منظور بررسی و رسیدن به اهداف تحقی عون ود ق

پرسشن نشراک و ناریدم( اتسور یصاصتخا هما ا اس ن و )ییاتسور      

پرسشنامهی عمومی روستا تهیه و تکمیل گردید که نتایج حاصل از آن نشان میدهد که برنامههای دول هد ود یط ت هههههههی اخی رد ر
برنامه پنجم در مقایسه با سایر برنامههای بعد از انقالب ،بیشتر به بعد نهادی -مدیریتی توجه داشته و در همین راستا مدیران محلی نیز
مشکالت روستائیان را پیگیری نموده و در مجموع فعالیتهای دهیاران ،منجر به توسعه روستایی در سطح روس ودحم یاهات د دروم ه    
مطالعه شده است.

واژگان كليدي :روستا ،برنامه ،توسعه روستایی ،مدیریت روستایی ،دهیاری.

 -1نصراهلل موالیی هشجین (نویسنده مسئول) nmolaeih@iaurasht.ac.ir
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مقدمه
این واقعیتی است که بیشتر فقرا و یقینًاًا فقیرترین آنها در نواحی روستایی زندگی میکنن ،هدنکارپ ،یوزنم یدارفا .د     
فاقد دسترسی به خدمات اجتماعی و سایر خدماتی که باید قابل دسترسی باشند .بدین ترتیب از خصیص صصههاای مهم
یش دو
فقر «روستایی» بودن آن است .بهطور تقریب  70درصد فقرا در نواحی روستایی زندگی میکنند و پیشبینی می ی
که نسبت فقرای روستایی در جهان تا قبل از سال  2035به کمتر از  50درصد نخواهد رسید
( .(Summer Jennifer, 2001: 1-3در این راستا ،فرآیند توسعه از مو  مهم تاعوض م ياهروشک هژیوب ،ثحب درو       
درحال توسعه است .تحقق توسعه نیز مستلزم بهرهگیري از استعداد ،توان و حضور فعاالنه مردم و مش رد اهنآ تکرا   
یت یگدنز دوبهب ناو    
مراحل توسعه است  .: 1-3) (Hashemy and et al, 2012خ م ار ییاتسور هعسوت یشم ط ییییی ییییی
اجتماعی و اقتصادي روستائیان دانست که نیازمند مدیریتی کارآمد است
) (Mahdavy and et al, 2006:23اهميت حوزهی مديريت در جوامع مختل كما هك تسور نآ زا ف ا عبانم و تان      
موجود محدود است و براي استفادهی درست و بهينه از اين امكانات در پاسخگو يي ب  ،دودحمان ياهزاين ه د نتشا     
نظام مديريتي كارآمد الزم و ضروري است ) .(Rezaeian, 2005:7در ایران مدیریت روستایی تحوالت گون ار ینوگا
پشت سرگذاشته است .در معیارهاي مدیریت سنتی روستایی ایران ،مدیریت متمرکز و ناهمگون با نظارت و فیعض
غیر رقابتی نمایان بوده و در مدیریت نوین روس یات ی و هطباض 

سم تراظن ،شزومآ ت مانرب ،رم هههههه هههههههری و دنمفده يز

راهکارهاي شفاف چشمگیرتر است .بدون شک فضاي کالبدي و فیزیکی روستا و مح نآ فارطا یعیبط طی

لکش     

اولیه فضاي زیست انسانی جوامع روستایی را شکل میدهد ( (Karimynasab, 2013:28و اساس پیشرفت جوامع در
همه دورانهاي تاریخی زندگی انسانی ،رشد همین جوامع روستایی بوده است که در طول تاریخ همواره به ن اب یعو   
مدیریت نسبتًاًا سازمان یافته و کارکرد مؤثر همراه بوده است .در ای  تیریدم هیلوا هاگتساخ ،نار ر ون ییاتسو ین ار    

  

یتوان از سال  1377به بعد دانست .بطوريکه اگرچه شوراي اسالمی روستا پس از انقالب اسالمی در روس هب اهات   
م
فعالیت پرداخت ،اما از این سال به بعد با اجراي قانون اساسی کشور ،مدیریت روستایی و شوراي اس ییاتسور یمال   
و سپس نهاد مدیریتی دهیاريها شکل گرفت و عم ًالًال روستاهاي کشور از این نهاد مدیریتی برخ ندش رادرو د لیکشت     .
دهیاريها و شکلگیري مدیریت اجرایی در سطح روستاها ،زمینه مناسبی را براي اجراي برنامهها و پروژهها در نواحی
ت .در گذش تیریدم نادقف هت    
روستایی ،و بویژه طرحهای هادي روستایی و موفقیت اجراي آنها فراهم س سا هتخا تت تت
واحد و یکپارچه ،مشکالت بسیاري را در فرایند تهیه و اجراي طرحه ننام ییاتسور يا ددد دددد؛ ط و يزاسهب حر

يداه    

یکرد و این مسئله در عدم توفیق نسبی این طرحها مؤثر بود .ول  اب ی ا يرایهد داجی      در روس ،اهات
روستایی فراهم م 
همانند شهرداريها این نهاد مسئول اجراي برنامهها و طرحها در روستاهاست ،امري که میتواند با مش و مدرم تکرا
دیگر دستگاههاي اجرایی ،به شکل مطلوبی به اجرا در بیاید ).(Rezvany, 2005:230
ايران با داشتن ب شي

از  65000آبادي كه نزد كي

به  58درصد از منابع و ذخاير زیس  يت ووو طبيع  روشك ي ر دوخ رد ا    

جاي دادهاند ،در زمرة كشورها يي است كه براي دستيابي به توسعه روستا يي و به دنبال آن توس و يرهش هع

هعسوت    

ملي نيازمند ايجاد سيستم مديريتي نظاممند و قوي در روستاهاست .به همين دلیل از گذشتههاي دور تاكنون نظامهاي
مديريتي گوناگون و متنوعي در گسترهی روستاهاي كشور اجرا شده است .نظام مديريت روس يلاس رد ناريا ييات ان    
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گذشته از نظر ساختارهاي اجتماعي ،تحوالت و دگرگونيهاي پيچيدهاي داشته و خأل مديريت كارآم يحص و د ح رد    
روستاها در تمامي دورهها به ويژه از دههی  1340به اين سو و حتي در دهههاي اخير ،مش تالك

عدی ییدهای را ب يار

روستا يي ان ايجاد كرده است .اگرچه بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران تش  ياروش ؛ريظن يتاليك ا ،اتسور يمالس      
خانهی هميار ،دفتر عمران روستا يي و مانند اینها در روستاها شكل گرفتند ،ولي به دليل نداش يمز نت نن نننههااي الزم و
سازمانهاي اجرا يي مرتبط توفيق چنداني به دست نیاوردهاند ).(Imani Jajrami and et al, 2011:67
روش تحقیق حاضر ،از لحاظ هدف؛ ک ،یدربرا

ی و ب وآدرگ شور هب هجوت ا ری     
ت و روششناسی ی
از لح یهام ظا تت تت

اطالعات؛ پيمايشي و از نوع تحقیقات اکتشافی -توصیفی و در عین حال ،تحلیلی است .در تحقیق حاضر ،ترکيب زا ي
روشهاي کمي و کيفي به منظور جمعآوري و تحلیل دادهها و اطالعات تحقيق استفاده شده است .در این پ ،شهوژ
برای تبیین و توجیه دالیل چگونه بودن و چرایی وضعیت برنامههای توسعه و نقش آن در توسعه روستایی ،نی هب زا   
تکیهگاه استداللی محکمی است .این تکیهگاه در مرحله نخست ،از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری تحقیق
و تدوین گزارهها و قضایای کلی موجود دربارهی ،توسعه روستایی و موانع بر سر راه آن ،فراهم شود .بر این اس ،سا
جهت آزمون گزارههای نقش برنامههای توسعه در توسعه روستایی با رویکرد نهادی -مدیریتی در شهرستان از روش
ی -م یتیرید
تحقیق گذشتهنگر استفاده میشود تا از طریق این شیوه تفاوتهای عدم توسعه ی داهن هنیمز رد ار یگتفا ییی ییی
شناسایی شود .این بدان معناست که میزان تغییرات صورت گرفته در سطح کالن و نوع نگاه به توس رد ییاتسور هع   
زمینه نهادی -مدیریتی طی دورههای مختلف به چه صورت بوده است .روش گردآوری اطالعات در این پژوهش به
دو صورت کتابخانهای و میدانی است .تمرکز اصلی پژوهش در بخش مطالعه میدانی بر پرسش و تسا همان

زا نآ رد   

دو نوع پرسشنامهی اختصاصی روستا (مدیران ،کارشناسان و مطلعین روستا) و پرسشنامهی عم ممومی روس هدافتسا ات   
شده است .شاخصها و مؤلفههای پژوهش در بعد نهادی -مدیریتی ش ریدم :لما ی ،یمدرم تکراشم ،ییاتسور ت      
ارتقاء سطح رفاه روستاییان و تخصیص اعتبارات در جهت محرومیت زدای .تسا هتفرگ رارق شجنس دروم ی رد       
پژوهش حاضر سطح تحلیل ،شهرستان قائمشهر و روستاهای بخش مرکزی و واح و ناسانشراک ،ناریدم ،لیلحت د   
مطلعین روستا در شهرستان است .جامعه نمونه ،با توجه اینکه پرسشنامه را در اختیار ارگانها و دستگاههای مربوط به
توسعه روستایی و روستا اعم از کارشناسان محلی ،متخصصین ادارات و سازمانهای ذیربط ،مدیران بخشی ،ن و یتراظ
اجرایی ،مطلعین روستا و نخبگان روستایی قرار دادهتا با استفاده از اطالعات آنها ،بدرس یت

صه یا
متغیره خاش و ا صص صص

مربوط به تحقیق حاضر مورد سنجش قرار گیرند که تعداد آنها  90میباشد که بر اساس اینکه تع هاتسور داد ا هک یی    
شورا یا دهیار دارند از کل روستاهای شهرستان قائمشهر  90روستا میباشد .همچنین ،بهمن یعت روظ ی ن مجح ن مونه     
پاسخدهنده به پرسشنامه از فرمول کوکران استفاده شد .به این ترتیب حجم نمونه  75نفر میباشد.
دادههای جمعآوری شده از طریق پرسشنامهها پس از کدگذاری ،به نرمافزار آماری  SPSSانتق و هدش هداد لا پس س    
تجزیه و تحلیل گردید .برای آزمون فرضیه نیز از آزمون  tتک نمونهای استفاده شده است.
مطالعات انجام شده در رابطه با این موضوع نشان میدهد که شیوه نوین مدیریت روستایی در ایران را باید یک
بسیار مثبت و مؤثر در راستاي عمران و آبادي روستاها تلقی نمود .حال با گذشت ح دود

ماگ

 15ساللل از تأس داهن سی   

ینمایددد .ب ببا ذک هک نیا ر    
مدیریتی دهیاري در سکونتگاههاي روستایی ،ارزیابی عملکرد این نهاد به نظر م يرورض یی یی
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یتوانند به عنوان بازوي اجرایی در روستاها در زمین و ینارمع ه
یها م 
امروزه دهیار 

فیا ار يدیلک شقن ،یتامدخ ا      

نمایند و نظر به اینکه بحث مدیریت روستایی همواره یکی از مباحث مهم و اساسی در زمینهی توسعه روستایی بوده
و جوامع روستایی تغییرات و تحوالت گوناگونی در این زمینه به خود دیده است ،هدف اصلی این پژوهش ش تخان
ی -م یتیرید
مهمترين مسائل مبتال به جامعه هدف با توجه به سیاستهای دولت در توسعه روستایی با رویکرد نه دا ی ی
از منظر مردم ،کارشناسان و مسئولين محلي و پيريزي اصول و مباني الگوي طرحريزي سیاستهای توس شخب رد هع   
نهادی -مدیریتی مناسب با شرایط روستاها میباشد .در این تحقیق ،سعی بر ای سیاقم یسررب هک تسا ن ههههه ههههههای بعد
نهادی -مدیریتی در روستاها طی دو دههی اخیر در روستاهای شهرستان قائمشهر مورد مطالعه قرار گیرد .باتوجه به
مطالب ذکر شده سؤال و فرضیه تحقیق عبارت است از:
• تا چه اندازه در برنامه پنجم توسعه ،بخش مدیریت و برنامهریزی روستایی در مقایسه با س ریا برنامههههاای توس هع
مورد توجه قرار گرفته است؟
• به نظر میرسد که در برنامه پنجم توسعه ،بخش مدیریت و برنامهریزی روستایی در مقایس ریاس اب ه     برنامههههاای
توسعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
پیشینه پژوهش
ام پریز (  ) 2012در مقالهای تحت عنوان نمایندگی ومشارکت مدنی در برنامههای توسعه روستایی در گالیس ایناپسا ای   
به تحلیل میزان مشارکت کنندگان در سازمانهای اجتماعی پرداخته وچگونگی همکاری در این برنامه هارا در توس هع
یهای ورود و فعالیت مؤثر اف هتسجرب ار دار   
یدهند .نتایج ،دشوار 
پویایی و قابلیتهای محلی را مورد ارزیابی قرار م 
یسازد .حتی در حوزههایی که ش کب ههههاای اجتم ریگمشچ یعا ی جو  و راد د د نایم رد تکراشم گنهرف دوبن ،
م

     

سازمانهای اجتماعی و دولتی مانع توسعه وموفقیت برنامهها شده است.
حهاای توس نایب ییاتسور هع    
طالب و میرزایی ( )1931در مقالهای تحت عنوان ارزیابی نقش مشارکت مردم در طرح ح
یتواند بستر مناسبی را برای موفقیت طرحهاای
یهای روستائیان ،م 
نمودهاند که برنامهریزی مناسب و استفاده از توانای 
تجمیع فراهم کند ودر ادامه به استفاده از نظریه مشارکت و به کارگیری نگرشی جامع کل نگر برای تبی تکراشم نی   
یکنند
مردم ،توجه به راهبرد مشارکت در توسعه روستایی و نظریههای مربوط به توسعه روستایی مشارکتی تأکید م 
حسن افراخته (  ،) 1388در کتاب مدیریت روستایی با تاکید ب م دروم رد ناریا ر د  تیری ر یاتسور ود هب ییاتسو        
یدهد که تا قبل از اصالحات ار هرکسگ یض   
یپردازد .مطالعات نشان م 
گسکره و ماکلوان از حوزه شهرستان فومن م 
یکرده اس رشابم قیرط زا و ت    
در قلمرو خرده مالکی بوده و ماکلوان در مالکیت مالکی که در شهر رشت زندگی م 
ینمود .مردم روستاهای موردنظر به عنوان رعیت ارباب زندگی پرمشقتی را تجربه کرده و در
خود رعایا را مدیریت م 
یتوان نتیجه گرفت که م کلام تیرید
یکردند و مدتها فاقد هرگونه امکانات بودند .در آخر م 
فقر و فالکت زندگی م 
یکند.
ضد توسعه و عدم آن عامل پیشرفت و خالقیت مردمی بوده و جامعه روستایی را به سوی توسعه رهنمون م 
پاال بیک و یاواس ( ،)6 00 2در مطالعهای با عنوان اصالحات قانون گذاری در حکومته ههای محل لاح رد نانچمه ی    
یها در مورد اصالحات محلی در ترکیه انجام شد .بیشتر بر پایه ارزی یبا
انجام :دورنماهای مشارکتی درقانون شهردار 
یباشد و سعی شده است نگاهی اجمالی به سیستم دولتهای منطقهای در ترکی و دننک مهارف ار ه
حکومتهای محلی م 
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وصف آنها این بود که سیستم حکومت محلی ترکیه تغییرات بسیار زیادی را از زمان تشکیل ش وا ینعی نآ ند ا طس    
قرن  19متحمل شده است اما قبل از تشکیل سیستمهای حکومتهای محلی ،خدمات توسط اهل محل و صنف ،تجاررر
یشد .اما بعد از تشکیل جمهوری ترکیه در س لا
و مالکان و ساختاری که به عنوان رهبران مذهبی بودند ارائه م 

1923

به عنوان یک کشور واحد ،یک سیستم تقسیمات منطقهای بر پایه یک حکومت مرکزی قدرتمند شکل گرفت .ترکیه
یترین س یاهتموکح راتخا   
یترین و اساس 
سه نوع اصلی از حکومتهای محلی دارد :اول تشکیالت روستایی ،که قدیم 
یدهند .در وصف ساختار روستا چنین شرح دادهاند که روستا یک مح کچوک ناکسا ل   
منطقهای ترکیه را تشکیل م 
است که معمو ًالًال از جمعیت کمتر از  2000نفر تشکیل شده است .ساختار روستایی حوزه قدرتی در داخل س تادحر
یهای ساکنان ،زم ممینهاا و  ...در روس لیکشت ار ات   
روستا دارد عمومًاًا محلهای اسکان کوچک به همراه امالک و دارای 
یدهند .ساختار روستا سه ارگان دارد :جامعه روستا ،شورای ریش سفیدان (بزرگان) و کدخدا.
م
سیدعلی بدری و همکاران (  ،) 1388در مطالعهای تحت عن ریدم ناو ی رد( ییاتسور نیون ت

اکهار یوجتسج ری       

یتوانند نقش تسهیل گران محل دننک افیا ار ی  .... ...آنهاا زمینه
یدهد دهیاران م 
یها) نشان م 
مناسب برای توسعه دهیار 
مشارکت روستاییان و ساکنین محلی را فراهم آورده و به عنوان عامل تغییر در محل خود منشاء ایجاد تحوالت بسیار
یشوند .دهیاران به عنوان مدیر و فرد تسهیل گر در رفع موانع اجرایی و ایجاد زمینههای هموار برای اجرای ق او ننین
م
و مقررات باید اعتماد جامعه را به دست آورند .رفتار و برخورد و کنش تسهیل گر در مقاب اتسور مدرم ل  ،،،، ،،،اهمی ییت
بسیار زیادی در حل مشکالت داردو از مسائل بسیار مهم و کلیدی و از سازو کارهای مؤثر در چگونگی رف عناوم ع   
یباشد.
یها م 
حهای دهیار 
اجرایی در برنامهها و طر 
موالئي هشجين (  ،) 1387در مقالهای با عنوان مديريت برنامه ريزي توسعه روستا يي و عشايري در ايران (چالشهاا و
راهكارها) ،آوردهاند تحقق توسعه پایدار کشور در گرو برنامهریزی توسعه در همه ابعاد در مناطق شهری ،روستایی و
عشایری است .بی توجهی و کم توجهی بدان ،موجب فاصله گرفتن کشور از فرایند عملی توس شیازفا قیرط زا هع    
شکاف شهری و روستایی -عشایری ،بروز مشک طیحم تسیز تال ی متجا ،یداصتقا  ،ا قطانم رد یگنهرف و یع       
روستایی -عشایری و نیز شهرها به عنوان کانونهای جذب جمعیت خواهد بود که این امر در طی چند ده رد ریخا ه   
ایران اتفاق افتاده است .بر این اساس مدیریت روستایی -عشایری در وضع موجود با توج یاهتیزم و اهتیلباق هب ه     
ی -عش یریا
نسبی پاسخگوی نیاز کشور نیست و باید با رویکرد جامع و راهبرد برنامهریزی توس  رادیاپ هع ر یاتسو یی ی ییی
پیش رفت.
یها تجربهای دیگر در مدیریت روس ناریا یاهات   
مسعود مهدوی و همکاران (  ،) 1384در مقالهای تحت عنوان دهیار 
یهای استان آذربایجان غربی) آوردهاند که نظام مدیریت روستایی طی سالیان طوالنی ب ظاحل ه   
(نمونه موردی دهیار 
یهای پیچیدهای داش رد یلوصا و دمآراک تیریدم ءالخ هنافساتم و هت    
ساختارهای اجتماعی ،تحوالت و دگرگون 

  

روستاها در تمامی این ادوار به خصوص تا سال  1340و دهههای اخیر مشکالت عدیدهای را برای روس یات ی داجیا نا   
نموده است .اگرچه بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران تشکیالتی تحت عناوین شوراهای اس  هناخ و یمال ه رایم ،،،، ،،،
دفتر عمران روستایی و  ...در روستاها شکل گرفتند ،ولی به دلیل نداشتن زمینههای الزم ،سازمانهای اجرای طبترم ی   
توفیق قابل قبولی حاصل نکردند .به دلیل ای ماسبان ن ا لاس رد ین    

 1377ق نونا

یهاای خودکف رد ا
تأس سسیس دهی ییار 
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روستاهای کشور به تصویب رسید .در این مقاله ضمن بررسی مسائل مدیریت روستایی در ایران و تبی یگنوگچ نی   
یها ،نقاط قوت و ضعف آنها م و هیزجت درو
تشکیل دهیار 

یلحت ل درکلمع نایب روظنم هب و تسا هتفرگ رارق    

       

یهای تأسیس شده ،به عنوان مطالعه موردی ،اهم فعالیتهای عمرانی و خدماتی  923دهی ناجیابرذآ ناتسا یرا    
دهیار 
یگیرد.
غربی مورد بحث و بررسی قرار م 
فاطمه معارفی ( ،)1 38 1در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده علوم انس تحت ،ینا   
عنوان ارائه الگوی ساختاری برای مدیریت نظام توسعه روستایی کشور مبتنی بر برنام یداصتقا موس ه  ،،،، ،،،اجتماعععی و
فرهنگی ،بیان نموده است که نظام اداری کشور ما به طور خاص با روستا برخورد کرده است و به شکل بخشی اداره
یشودد (از مراک ش هب اهناتسا ز ه و اهناتسر   
یشود .از آنجاییکه منابع در درون هر بخش از باال ب عیزوت نییاپ ه     م مم 
م
یرسد .در غیر اینصورت بخ شششهاای مختلف
روستاها) ،در این سلسله مراتب نهایتًاًا منابع بسیار اندکی به روستاها م 
یکنند .نتیجه اینکه هیچ وقت به توسعه روستایی نرسیدهای ییم که
درون روستا با یکدیگر به صورت هماهنگ عمل نم 
این امر فقر ،کمبود اشتغال ،شکاف بین شهر و روستا و مهاجرت روستاییان را به دنبال داشته است .در ای شهوژپ ن   
با توجه به مطالعات انجام گرفته سه الگوی تشکیالتی برای توسعه نظام روستایی کشور پیش بینی شده اس اب هک ت    
نظرخواهی از خبرگان ،الگوی بهینه از میان آنها که بتواند فاصله بین وضع موجود و و دهد شهاک ار بولطم عض     
انتخاب شده است.
چارچوب مفهومی و نظری تحقیق
مفهوم و تعريف مديريت روستا يي
مديريت روستا يي از مقولهها يي است كه نقشي مهم و تع يي نكننده در هدايت و توسعة روس دراد اهات
 .)1971مديريت روستا يي در فرايند توسعة روستا يي

پكي ارچه و پايدار نقش اساسي دارد (Hashemy et.al., 2012:

 .1-3رابرت چمبرز در اين زمينه میگوید« :تعداد معدودي از دانش ار يياتسور تيريدم ،نايهاگ
ذهني و فكري مهيج ميبينند و يا آنرا واجد حوزهها يي
كارگزاران روستا يي هنوز راه طوالني در پ شي

( Chowdhary,

زا تيلوئسم رظن      

يقحت هب نآ رد هك ق ز تسد ناوتب يدربراك  د    

   م ممیداننددد،

ت
دارند تا بتوانند تشخيص دهند كه چگونه مديريت میتواند در خ مد ت ت

توسعة روستا يي باشد» به طور كلي مديريت روستا يي فرایند س و يهد نامزا

زا يياتسور طيحم و هعماج تياده    

  

طريق شكل دادن به سازمانها و نهادهاست ( .)Chambers, 1983اين سازمانها و نهاده نيمأت لياسو اي اهرازبا ا      
هدفهاي جامعهی روستا يي اند كه مردم روستا آنها را ترسيم كرده و پذيرفتهاند .مديريت روستا يي  ،برنامه ر يارب يزي   
روستا و سازمان دهي اقدام توسعهاي ،و هماهنگي و نظارت بر اقدامات انجام شده است .به عبارت ديگ تيريدم ،ر   
روستا يي ؛ تلفيق و تن يظ م عوامل مختلف طبيعي ،انساني و اقتصادي در جامعه روستا يي است

(Eftekhary and et al,

).2008:12
به بیان دیگر مدیریت روستایی فرآیند چندجانبهای است که شامل سه رکن مردم ،دولت و نهادهای عمومی است .در
حهاای توس ییاتسور هع   
این فرآیند با مشارکت مردم و از طریق تشکیالت و سازمانهای روستایی ،برنامههههاا و طرح ح
تدوین و اجرا گردیده و تحت نظارت و ارزشیابی قرار م 
یت او ننن م تیرید
یگیرد ) .(Rezvany, 2005:230همچنین م 
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یباشددد ک هب ه   
روستایی را این گونه نیز تعریف نمود :مدیریت روستایی دربرگیرنده کلیه تشکیالت اجرایی روستا م مم 
یکند.
طور مستقیم در رابطه با توسعه اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی روستاها انجام وظیفه م 
امروزه مدیریت روستایی با نمایندگی نیازهای گوناگون گ ور هههاای مع ییایفارغج فلتخم قطانم رد ییاتسور نی      
یتواند نقش تعیین کنندهای در پیشبرد امور و توسعه روستایی بر عهده گیرد.
م
مدیریت روستایی در ایران
مدیریت روستایی در ایران در طول تاریخ فراز و نشیبهای متعددی داشته است .این فراز و نش ششیبهاا ب رد هژیو ه   
سالهای اخیر سرعت بیشتری یافته و با تغییر و تحوالت زیادی به لحاظ تشکیالت و زیربناهای ق هدوب هجاوم ینونا    
است .تا زمانی که دولت مرکزی در روستاها حضور نداشت ،رتق و فتق امور روس اب یدارفا طسوت ات

تیعورشم      

سنتی انجام میگرفت که گاه به لحاظ موروثی بودن آن سالهای سال در دست افراد خاص در گردش بوده است .این
افراد عمدتًاًا مالکان و نمایندگان آنها یعنی کدخدا و مباشر بود .با گسترش اقتدار حکومت ،حوزه مداخله حکوم زا ت
شهرها فراتر و به روستاها نیز سرایت نمود .این گسترش باعث مداخله دولت در روس تسد و اهات ک تیریدم رد یرا    
سنتی روستاها شد.
ازجمله این تغییرات کاهش قدرت مالکان و سپس حذف سیاسی مالک از محیط روستا و ازه تیریدم یگدیشاپ م    
روستا بدون داشتن جایگزین مناسب در آن برهه و سپس راه اندازی انواع نهادهای محلی توسط دولت و شکلگیری
صور مختلف حضور دولت یا نمایندگان آنها در روستا شد .در ادامه با پیروزی انقالب اسالمی و تحوالت ب دوجو ه   
آمده در روستا ،مدیریت روستایی با تغییر فکر از مدیریت فردی به مدیریت مبتنی بر نظام شورایی بنیاد نه و دش هدا
وظیفه اداره روستا برعهده نهاد جدیدی تحت عنوان «شوراهای اسالمی روستایی» گذاشته شد .این شوراها که ق نونا
آن به تاریخ  1 36 1/6/ 10از تصویب مجلس شورای اسالمی گذشت مسئولیت اداره امور روستاها را بر عهده گرفتند..
مهمترین ویژگی این نهادمدیریتی تازه تأسیس ،انتخاب مستقیم این افراد توسط مردم روستا و شورایی بودن آن بود.
با تصویب قانون «وظایف ،تشکیالت و شوراهای اسالمی کشوری» در سال  1375و اصالح این قانون در سال 1382
تجربه مدیریت اجرایی جدیدی در عرص ریدم ه ی نآ و تفرگ لکش ییاتسور ت

هک تسا یرایهد یزادنا هار

    

   

دربرگیرنده یک نهاد اجرایی-مدیریتی جدید در روستا زیر نظر ش ر یمالسا یارو وو وووس ددعتم فیاظو هک تسا ات      
خدماتی و عمرانی را برعهده دارند.
بررسی و شناخت مسائل و مشکالت و نقاط قوت وضعف مدیریت روس یات ی دایز تیمها زا روشک  ی رادروخرب       
است .از این رو اشاره این مجمل به سیر تحوالت مدیریت روستایی کشور طی سالهای گذش یلحت یارب هت ل عضو      
موجود و آینده پیشرو مفید خواهد بود:
-1مدیریت روستایی قبل از انقالب مشروطیت
-2مدیریت روستایی از مشروطیت تا اصالحات ارضی
-3مدیریت روستایی پس از اصالحات ارضی تا پیروزی انقالب اسالمی
-4مدیریت روستایی پس از پیروزی انقالب اسالمی
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 -1ایران به عنوان یکی از مراکز اولیه و مهم تمدن بشری ،شکلگیری روس ریدم و ات ی رد ییاتسور ت

ریا ا س ن ا هقب      

بسیار زیادی دارد .ایران باستان را میتوان به عنوان یکی از بنیان گذاران برنامهریزی و م رامش هب ییاتسور تیرید     
آورد .آغاز استفاده از عرصه طبیعت در این کشور با سابقهای  10500سال پیش به دوران شناخته شده رمه گردانی به
عنوان یک حرفه برمی گردد .اما آنچه مسلم است جنوب غربی ایران و منطقه بین النهرین یک زا ی هستههههاای اولیه
یشود د در ه موس هراز
تمدن کشاورزی و درنتیجه روستانشینی جهان است .براساس آنچه از منابع تاریخی دریافت م 
قبل از میالد وجود پراکندگی دهات در این قسمت از ایران زمینه ایجاد یک مرکزیت مدنی را فراهم کرد و در هم نی
جا بود که نخستین دولت «ایالم» به وجود آمد و به ت رد ییاتسور زکارم جیرد

ریا ا و تفای هعسوت و شرتسگ ن      

روستاییان با پیشرفت کشاورزی و استفاده از امکانات طبیعی و افزایش ارتباطات تجاری و اجتماعی به قدرت دست
یدادنددد
یافتند .طی این دوره ساکنین روستاها بدون پایگاه اجتماعی و به دور از توجه حکومت به حیات خود ادامه م 
و حکومت چندان در امور مدیریتی روستا دخالت نمیکرد .میتوان گفت که در ای هرب ن ه ریا خیرات زا  ا س ن ا راتخ      
کام ًالًال سنتی بر اداره امور روستاها حاکمیت داشته و دولت به جز مالیات در اداره امور روستا مداخلهای نداشته دولت
روما هرادا     

مرکزی بر اراضی زراعی مالکیت داشتند .تنها قدرت در روستا نقش تعیین کننده و ب رد ناکلام بیقر ی

عمومی روستا بوده .روستا از لحاظ اقتصادی ،اجتماعععی و سیاس  ی ددارای م ییارجا لماوعو هدوب یدحاو تیرید      
دیگری مثل داروغه ،دشتبان و ...در کنار کدخدا حضور داشتند ).(Badry and et al, 2010:20
      

 -2نقطهای که میتوان به عنوان مبدأ فعالیتهای قانونمند ب  هعسوت تامادقا ماجنا یار ک هب و روش و ت هژی و هعس

روستایی در نظر گرفت همان آغاز انقالب مشروطه م 
یباشد )(Mahdavy and, 1999:34پس از برقراری مشروطیت،
همان طور که برای اداره حکومت اصول و تشکیالت تازه مقرر گردید و حقوق افراد ملت به موجب ق یساسا نونا   
معین و اداره امور کش هب یدادبتسا تروص زا رو حک اپ هطورشم یتنطلس تمو ر  ،دش لدبم ینامل ب یار

هرادا      

     

شهرستانها نیز ترتیب عدم تمرکز برقرار شد )(Sanjaby, 1964:69-70

ی مداخل رد تلود ه   
در این دوره با به قدرت رسیدن رضا شاه و تالش برای تأسیس دولت مدرن در ایران ،زمینههای ی
امور مختلف جامعه از جمله مدیریت روستایی فراهم آمد .نگاهی به تاریخ ایران نشان میدهد که شرایط موردنظر تا
ی ای ار ننن
هنگام به قدرت رسیدن رضاشاه و آغاز پویش نوسازی تحقق نیافته بود .در این دوران از جمعیت  11میلی نو ی ی
 9میلیون نفردر روستاها زندگی میکردند .بخش کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن  90درصد از نیروی ش ار لغا
به خود اختصاص داده بود .طبقهای زمین دار متشکل از شاه زادگان و اشراف ،علما ،خ و یریاشع یاسئور و نیناو
بخشی از بازرگانان مالک بیشترین زمینهای کشاورزی بودند .عقب ماندگی علمی -فنی جامعه مانع از ب ریگراک ه ی   
ابزارها و شیوههای نوین زراعت در بخش کشاورزی شده بود و کشاورزان با استفاده از ابزارهای ابتدایی و با تحمل
رنج بسیار به کشت م 
یپرداختند ).(Imani Jajrami, 1995:69
ت و تص بیو
در چنین وضعیتی با پیروزی انقالب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی ق نیناو  ،،مقررات ت

نامههههاای

نهاای ای لاس رد یتیالو و یتلا    
مختلفی برای گسترش نهادهای مردمی تدوین و تصویب ش وناق .د ن    انجمن ن
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تصویب شد .این قانون در واقع شروع اندیشه ایجاد نهادهای رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی محلی ب .دو
در این دوره دولت در امور روستا مداخله داشته ،ساختار بزرگمالکی در روستا حاکم بود (حاکمی یاو ناکلام ت ا ید    
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آنها در روستا) .در این دوره کدخدا به عن  ریدم ناو ر هب اتسو و هدش هتخانش تیمسر  ،،،،،،،، ،،،،،،،س امزا نننهاای محل و ی
انجمنهای ده به عنوان نهاد مشارکتی انجام امور عمومی روستا تشکیل شدند و بدین وسیله زمینه دخال رد مدرم ت   
امور روستا فراهم گردید ).(Badry and et al, 2010:30
ت ار ناریا رد یض   
 -3اصالحات ارضی تغییر و تحوالت بنیادی در مدیریت روستایی کشور ایج دومن دا  ... ..اص احال ت ت
  

موجب شد تا سازمان سنتی تولید تا حدودی تغییر پیدا کند و باالخره سبب تحک رد کیتارکروب هاگتسد تردق می
مناطق روستایی گردید .عالوه بر آن ،با اینکه قبل از اصالحات ارضی در ای نار گا مممهاایی در جه یغت ت ی تخاس ر ار    
اجتماعی روستا برداشته و سعی شد تا دولت دامنه مداخالت خویش را در روستا بگستراند و همچن یغت نی ی رد یتار   
زمینه وضع قوانین و مقرراتی در جهت تضعیف قدرت مالکان و امکان مشارکت بیشتر زارعین در مدیریت روستا به
وجود آورد ،این تغییر و تحوالت چندان نتوانست موفقیت آمیز باشد .ب  هکنیا یار ه  تخاس زون اجتما دوجو یع

     

داشت و عم ًالًال رعایا و اقشار پایین جامعه امکان مداخله ومشارکت همگانی در سرنوشت خود و روس شیوخ یاهات   
تهاایی را ب و راشقا ه
را نمییافتند .چرا که ماهیت چنین نظام اجتماعی حاکم بر روستاها ،فرص 

مک تاقبط

نیمز      

نمیداد .به طور خالصه با انجام اصالحات ارضی و پشتیبانی ناقص از آن نظام مدیریتی ده از ه سگ م س ک هدش هت ه    
این امر طی روند زیر اتفاق افتاد:
 مالک همراه با کلیه مشخصات مثبت و منفی خود به ترک روستا مبادرت کرد مباشر که تنها رابط بین مالک و جامعه ده نشین بود و عمومًاًاحافظ منافع مالک در ده بود ،بدون آنکه نفع ی ینایز ا   از خروج او بر نظام روستایی وارد شود متعاقب مالک از ده بیرون رفت.
 کدخدا به عنوان کلید حل تمام معماها و حلقه اتصال کلیه پیوندهای ده ،ابتدا به شدت تضعیف و در نهایت س تموی در ده حذف شد.
 -خوش نشینان نیز که با انجام بیش از  50نوع خدمت در محیط ده ب و یلصا یوزا

سا مره اااااااس دیلوت ینابیتشپ ی    

یشدند با سرعتی شتاب آلود به ترک ده اقدام نمودند.
محسوب م 
 زارعین صاحب نسق که در تاریخ گذشته روستانشینی ایران به عنوان اعضای اصلی شورای عمومی مدیریت روستابودند به دالیل مختلف منزوی شدند و به صورت وسیعی دست به مهاجرت زدند و ب انآ نتفر ا ن     ش ماجسنا هزاری
تولیدی و اجتماعی ده از هم فروپاشید.
در این دوره از تاریخ مدیریت روستایی در ایران اراضی بین زارعین تقسیم گردید ،نفوذ مالک هاتسور رد نا ا شهاک     
یافته ،تشکیالت اداری مرتبط با روستا در دولت گسترش یافته ،تشکیل انجم زکرمت هنیمز ...و فاصنا هناخ ،هد ن      
زدایی در مدیریت روستا را فراهم نموده و ارکان سنتی اداره امور روستا از هم پاش روما تیریدم رد ناییاتسور .دی     
عمومی روستا دارای حق رأی بوده ،ارتباط مستقیم وبیواسطه مالک با دول م رد یگناگدنچ ،هتفای لزنت ت د تیری      
روستایی به وجود آمده و کم کم دولت به جای مالک در روستا جایگزین شده و نام کدخدا ب تفای رییغت نابهد ه     
).(Badry and et al, 2010:39
 -4با پیروزی انقالب اسالمی و انحالل موسساتی مانند سپاه دانش ،ترویج ،عدالت ،خانه انصاف و انجم ءالخ هد ن   
مدیریت در روستاها وجود داشت .با تغییر ساختار سیاسی جهت ساماندهی به مدیریت روستایی نهاده یا ی نوچمه    
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جهاد سازندگی برای سازندگی روستاها در خرداد ماه سال  1358و بنیاد مسکن انقالب اسالمی ب مک روظنم ه ککک کککک در
امر تأمین مسکن محرومان در فروردین ماه  1358به فرمان امام خمینی (ره) و هیات های هف ب( هرفن ت ااا اااا توج هب ه   
تصویب قوانین احیاء و واگذاری اراضی) تشکیل گردید .این نهادها و س  یتلود یاهنامزاس ریا که دعب بالقنا زا       
اسالمی به مدد روستا و روستاییان شتافتند ،خود را نیازمند افرادی دیدند که بتوانند پ آ نایم یطابترا ل ن مدرم و نا     
باشند .به همین دلیل قبل از تصویب قانون شوراهای اسالمی روستایی ،این شوراها در سطح نس تب ًاًا عیسو  ی زا شیپ 

  

تدوین قانون و مقررات مربوط تشکیل شدند و به فعالیت پرداختند .شوراهای اسالمی ابتدا از طریق جهاد س یگدنزا
در روستاها شکل گرفتند .شوراهای اسالمی روستایی که قانون آن در تاریخ  1 36 1/6/1ب ر سلجم بیوصت ه س سس س سسسسسید،
مسئولیت اداره امور روستاها را برعهده گرفتند .مدت اعتبار شورا دو سال بود و مهمترین ویژگی ای یتیریدم داهن ن    
تازه تأسیس ،انتخاب مستقیم این افراد توسط مردم روستایی و شورایی بودن آن بود .برای تداوم فعالیت این نهادهای
مدیریتی روستایی در سال  1 37 1نیز مجددًاًا قانون شوراهای مصوب سال  1365م ارق یرگنزاب درو رگر  تف که نیا     
قانون جدید در اول خرداد ماه  1375به تصویب مجلس شورای اس و دیسر یمال

ازگرب یارب هنیمز ر اباختنا ی ت       

شوراها فراهم شد .با تصویب قانون جدید و برابرماده  91آن حداکثر ظرف مدت یک سال باید کلیه ش لیکشت اهارو   
میشد ولی با بیش از یک سال و نیم تأخیر باالخره انتخابات شوراها در اسفند ماه سال  1377برگزار شد و س ماجنار
در  9اردیبهشت  1378شوراهای اسالمی شهر و روستا رسمًاًا کار خود را آغاز کردند.
با تصویب قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در سال  1377در مجلس شورای اسالمی و ب یوصت ا بب ببب اس ،همان سا   
سازمان و تشکیالت دهیاریها در سال  ، 1380نهاد دهیاری به عنوان بازوی اجرایی شورا و در تناظر با ش هب یرادره   
عنوان یک نهاد غیر دولتی و خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل ،متولی امور عمومی روستا شد .در این زمان بود که
یهای کشور گذاشته ش مزاس نیا و د ا اب ن کی ندوزفا      
وظایف مدیریت کالن دهیاریها بر عهده سازمان شهردار 
یها و دهیاریهای کش یغت رو ی و تاصخشم زا .تفای مان ر    
یها به سازمان شهردار 
معاونت جدید به نام امور دهیار 
ویژگیهای بارز این دوره ،جایگزینی مدیریت شورایی به جای مدیریت واحد ،انتخاب مستقیم مدیران روستا توسط
روستاییان ،راه اندازی نهادهای محلی جدید به عنوان بازوی اجرایی روستایی ،حذف مالک ریگولج و نا ی لامعا زا     
نفوذ آنها در روستا ،حضور پررنگ دولت در روستاها و در نتیجه تعدد سس سسسازمانهای درگی  روما هرادا رد ر ر ،اهاتسو    
یهاا و س هب هجوت و یهدناما    
سازماندهی مؤثر مدیران روستایی جهت ایفای نقش (تشکیل نشستتتهاا و گردهماای 
آموزشهای مدون) و درجه بندی دهیار 
یها اشاره نمود ).(Badry and et al, 2010:60
یها وجایگاه آن در نظام مدیریت روستایی کشور
دالیل و ضرورت تشکیل دهیار 
عدم وجود یک نهاد محلی متولی امور عمومی به ویژه در زمینه نگهداری تاسیسات عمومی روستا ،بهداش ،طیحم ت   
بالیای طبیعی ،تنظیف و نگهداری معابر و انهار عمومی ایجاد بهبود و تیعض

کوچههههاا و مع تالکشم بجوم ربا    

عدیده برای روستا خواهد شد .ضعف نگهداری تأسیس متها مدع و هدش داجیا تا ا تیعضو دوبهب رد م

تسیز   

     

محیطی روستاها به خصوص مسائل مرتبط با پسماندها و فضای سبز روستایی و رعایت بهداشت عم هلاس ره یمو    
عالوه بر وارد نمودن زیانهای مالی زیاد موجب بروز انواع مشکالت سالمتی در روس اهات م ممیگ در دد .ع نآ رب هوال   
بهبود این گونه خدمات تأثیر زیادی در روی آوری روستاییان در مهاجرت به شهر داشته است.
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یباشد.
مهمترین اهداف تشکیل نهاد دهیاری به شرح ذیل م 
• ضعف و عدم مدیریت واحد روستایی که پس از اصالحات ارضی این خالء ایجاد گردیده بود.
• متعدد بودن متولیان امور روستا و موازی کاری در امر مدیریت روستایی.
• تحقق اهداف کالن حاکمیت در سطح محلی در قالب نهادی مبتنی ب دم یارب مدرم تکراشم ر ی روما هرادا تیر      
عمومی روستا.
• تحقق پذیری رویکردهای توسعهای از بعد نرمافزاری به ویژه نقش تسهیلگری برای نهادهای ملی در سطح محلی
• ظرفیتسازی و هم افزایی تواناییهای موجود در روستا به منظور ایجاد بستری جهت پاسخگویی به رف یاهزاین ع   
عامه مردم.
یهای اجتماعی ،فرهنگی وتوسعهای به نهادهای مسئول در سطح محلی.
• تمرکز زدایی و واگذاری امور و تصد 
• تحقق توسعه پایدار روستایی با رهیافت توسعه از پایین به باال.
دهیاری مهمترین و جدیدترین نهادی است که در عرصه مدیریت روس یات ی تسا هتفرگ لکش ناریا  هب و

ظاحل

     

جایگاه ،همتراز با نهاد شهرداری در شهرها میباشد .این نهاد عمومی غیردولتی به منظور اداره امور روستا به ص ترو
خودکفا و با شخصیت حقوقی مستقل در هر روستا تأسیس گردیده است.
مسئول اداره دهیاری که دهیار نامیده میشود ،توس اب و هدش یفرعم اتسور یمالسا یاروش ط

    تأییددد بخش یراد

مسئولیت مدیریت روستا را بر عهده دارد .مجوز تأسیس دهیاری با در خواست اه روشک ترازو طسوت اتسور یلا     
صادر میشود .عملکرد این سازمان مدنی و نیمه دولتی مشابه ساز و کار شهرداری در شهرهای کش رایهد .تسا رو    
عهده دار وظیفه اجرای مصوبات شورای اسالمی روستا ،همراه با انجام وظایف محول از سوی دس اگت هههاای اجرایی
کشور است ).(Kouchakian fard, 2010:84
پیش بینی شده تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ب ودح یار د   
تأسیس دهیاری صادر شود که این تعداد معادل کل روس یالاب یاهات   

 37000روس زوجم ات   

 20خ اونا ررر و دربردارن شیب هد   

از  90درصد

جمعیت روستایی کشور باشد .از ابتدای فعالیت صدور مج  یرایهد سیسأت زو ر وخرب رب ینتبم یدرکیو ر اد ری        
جمعیت روستایی بیشتر مد نظر بوده و به همین دلیل همواره روستاهای پرجمعیتتررر در ص زوجم رود    تأس سسیس در
اولویت قرار داشته و برهمین اساس در هر مقطع زمانی حد نصاب جمعیتی مشخصی مالک اصلی صدور این مج زو
بوده است .این حد نصاب در سال  004 ، 1387نفر جمعیت یا معادل  80خانوار در نظر گرفته شده و به ای بیترت ن   
روستاهایی که واجد شرایط بوده درصورت اعالم آمادگی اهالی روستا مج هب یرایهد سیسأت زو

نامزاس هلیسو       

شهرداریها و دهیاریهای کشور صادر گردد .همچنین در مواردی خ نام صا ن م یاراد یاهاتسور د ی یگنهرف ثار      
ثبت شده در فهرست آثار ملی روستاهای هدف گردشگری ،روستاهای مرزی و کویری این نصاب جمعیتی تا س فق
 300نفر جمعیت یا  60خانوار قابل تقلیل است ().Badry and et al, 2010:84
مدیریت نوین روستایی
تهای جوامع محلی ،با اداره دقیق مک رهب و نا هه هههب .تسا یکتم نآ عبانم زا یرادر     
مدیریت جدید روستایی بر ظرفی 
ی
یهای ی
یآموزد و تمامی این م اب دراو    توانمنددد 
مدیریت جدید روستایی افزون بر ایجاد توسعه محلی عمل کردن را م 
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جمعی میسر میگردد .منظور از مدیریت نوین روستایی تشکیالتی اس تالیکشت نوناق بیوصت لابند هب هک ت        
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران در سال  1375و نی وناق ز ن    تأس سسیس دهی را یییه یا
خودکفا در روستاهای کشور در سال  1377در عرصه مدیریت روستایی کشور به وجود آمده است .طبق قانون ش ارو
به عنوان نهاد تصمیم گیر ،برنامه ریز و سیاستگذار و دهیاری به عنوان بازوی اجرایی ش  یارجا لوئسم و ارو ا روم     
روستا شناخته شده است ).(Badry and et al, 2010:15
چشم انداز مدیریت نوین روستایی
ساختار موجود نظام سیاستگذاری و برنامهریزی کالن ،نیازمند نوعی مدیریت راهبردی است تا با نگاه بلندتری که به
سالهای آتی دارد بتواند با تبیین مسائل پیشروی در شرایط حاضر و آینده ،زمان وقوع و آثار وقوع را در برنامهریزی ی
ی
پیش بینی نماید و متناسب با این تغییرات آینده نگری را اصالح و موضوعات را اولویتبندی راهب یا .دیامن یدر ننن ننن
ن
نوع مدیریت چهار عنصر شناخت راهبردی ،برنامهریزی راهبردی واجرای آن و ن  ار شیاپ و تراظ ا هویش ناکرا ز     
مدیریت خود میداند و تالش دارد با نگاه توسعه ای-برنامه ای به مقوله توسعه و برنامهریزی روستا در سطوح خ در
و کالن ،ارتباط این اجزاء را با مدیریت راهبردی مناطق روستایی روشن نماید .در این نوع م نوچ یرصانع تیرید    
رسالت ،اهداف و راهبردها و ارکانی چون حوزه راهبری ،تعیین راهبرد با برنامهریزان راهبردی و ن ماظ مانرب هه هههریزی ی
ی
مورد توجه است ).(Badry and et al, 2010:172-173
نقش مدیریت روستایی در فرآیند توسعه روستایی
توسعه پدیدهای است با ابعاد مختلف که هر یک به نوعی در زندگی انسان نمود دارد .اگر چه ابعاد مذکور از اهمیت
یکسانی برخوردار نیستند و بسته به سطح توسعه جوامع مختلف تفاوتهایی دارند ولی با وج ب یگنهامه نیا دو ین     
یشناسند
ابعاد توسعه الزم و ضروری است و در محافل علمی توسعه را با این صفت م 
) .(Papoli yazdi, 2009:38بر اساس تعریف بانک جهانی ،توسعه روستایی راهب ب هک تسا یدر ه دوبهب روظنم       
ن اس یپ رد یژتارت   
زندگی اجتماعی و اقتصادی گروه خاصی از مردم یعنی روستاییان فقیر طراح تسا هدش ی  .... ...این ن
گسترش دادن منافع توسعه در بین فقیرترین اقشاری است که در نواحی روستایی به دنبال امرار مع نیا .دنتسه شا    
گروه شامل کشاورزان خرده پا ،خوش نشینان و کشاورزان بی زم نی

یشودد .تأکی هعسوت رد رتریقف راشقا رب د      
م مم 

فت یر ننن
روستایی به معنی نادیده گرفتن سایر قشرهای موجود در روستا نیست ..بلکههه تأکی رهب رب د ه یدنم       ضعععی 
گروههای روستایی از منافع توسعه و توزیع عادالنه آثار توسعه از طریق درگیر ساختن تمامی گروهها و اقشار جامعه
روستایی است ).(Jomeh por, 2009:57
قلمرو پژوهش
شهرستان قائمشهر یکی از شهرستانهای استان مازندران است .این شهرس ات ننن دارای مس تحا
است که  1/39درصد کل مساحت استان را به خود اختص  صا

 458 /5کیل عبرم رتمو   

ددادهاس ييايفرغج تاصتخم رد .ت    

 36درج و ه 04

دقيقه عرض شمالي و  52درجه و  44دقيقه طول شرقي قرار گرفت ناتسرهش هب لامش زا ناتسرهش نیا .تسا ه        
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یگ در د
جویبار ،از جنوب به شهرستان سوادکوه ،از غرب به شهرستان بابل و از شرق به شهرستان س ودحم یرا د م  ییی ییی
(جدول .)1
جدول  :1تقسیمات کشوری شهرستان قائمشهر
عنوان

شهرستان

ا ست ا ن

نسبتشهرستانبه استان (درصد)

مساحت ( يك لومترمربع)

458 /5

65732/ 4

1/ 39

تعداد شهر

2

51

1/ 9

تعداد بخش

1

44

2/ 2

تعداد دهستان

5

311

4/ 4

Source: Statistical year book of Mazandaran province, 2016

براساس آخرین تقسیمات سیاسی شهرستان قائمش یاراد ره

 1بخ ،ش

 2نقط ،یرهش ه

    5دهس و نات  711روس یات

یباش لک دادعت زا دش رکذ هک روطنامه .د        
دارای سکنه و خالی از سکنه بوده و مرکز آن نیز شهر ق م رهش مئا ییی ییی
روستاهای شهرستان ،تعداد  75روستا از روستاهایی که دارای شورا یا دهیار هستند انتخاب شده اس لودج( ت     2و
شکل .)1
جدول  :2تعداد روستاهای بخش مرکزی شهرستان قائمشهر بر حسب دهستانها
د ه ست ا ن

جمع روستاها
تعداد

دارای سکنه

تعداد

درصد

باالتجن

48

41

48

100

0

0

ب ی ش ه سر

14

12

14

100

0

0

علی آباد

17

14 /5

17

100

0

0

کوهساران

8

6/8

8

100

0

0

نوکنده کا

30

25 /6

29

1

3/ 3

711

100

611

1

0 / 58

جمع

درصد

روستای

روستای
خالی از سکنه

تعداد

درصد

96 /7
99 / 15

Source: Statical calendar, 2016

شکل  :1موقعیت محدوده مورد مطالعه Source: Statistical yearbook of Mazandaran province,2015 and Statistical Center of Iran,2013

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال نهم ،شماره سوم ،تابستان 6931
 92فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
تعداد و جنس
به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از  75نفر از کارشناسان پرسشنامههای مورد نظر تکمی علاطم جیاتن دیدرگ ل ات     
یدهد که  76درصد از افراد پاسخگو مرد و  24درصد زن بودهاند.
نشان م 
جدول  :3توزیع تعداد و درصد پاسخگویان برحسب جنس
ش رح

جم ع

مرد

زن

تعداد

57

18

75

درصد

76

24

100

Source: Resesrch Finding, 2016

تهای بخش مدیریت وتوسعه روستایی در برنامهها
سیاس 
توجه به محرومیت زدایی و توسعه روستایی در برنامههای چهارم و پنجم
در برنامههای چهارم و پنجم (  ) 84 - 94یکی از سیاستهای بخش توسعه روستایی محرومیت زدایی ب تسا هدو   

78 /7

یدهد که دولت در این زمینه موفق بوده است (جدول .)4
درصد از دیدگاه کارشناسان مرتبط با بحث روستا نشان م 
جدول  :4توجه به محرومیت زدایی و توسعه روستایی در برنامههای چهارم و پنجم توسعه
جم ع

ش رح

بل ی

خی ر

تعداد

59

16

75

درصد

78 /7

21 /3

100

Source: Resesrch Finding, 2016

میزان توجه به محرومیت زدایی و توسعه روستایی در برنامههای چهارم و پنجم
از دیدگاه  61 /3درصد کارشناسان سیاستهای برنامههای مذکور در حد متوسط و بسیار کم موجب محرومی یادز ت ی   
شده است و در این بین  20درصد در حد زیاد و بسیار زیاد بوده است (جدول .)5
جدول  :5میزان توجه به محرومیت زدایی و توسعه روستایی
بسیار زیاد

ش رح
تعداد

2

درصد

2/7

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

13

31

14

15

17 /3

41 /3

18 /7

20

Source: Resesrch Finding, 2016

جم ع
75
100

اثرات تخصیص اعتبارات محرومیت زدایی در جهت کاهش مهاجرت
 85/6درصد در حد متوسط و باالتر از کارشناسان ب انرب رد تلود تارابتعا صیصخت ه مممم م ممممممههاای م هب روکذ    تأثثیر
مهاجرت معتقد بودهاند (جدول .)6
جدول  :6اثرات تخصیص اعتبارات محرومیت زدایی در جهت کاهش مهاجرت
ش رح

بسیار زیاد

فراوانی

1

درصد

1/3

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

13

30

21

10

17 /3

04

28

13 /3

Source: Resesrch Finding, 2016

مجموع
75
100

تأثیر اقدامات در جهت محرومیت زدایی و توسعه روستایی
یدهددد که 04
در راستای توسعه روستایی دولت اقدامات مختلفی را برای روستاها انجام داده است بررسیها نشان م 
درصد پاسخگویان به اثر سیاستهای دولت در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی مربوط بوده است و  21 /3درص زین د   
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به بسیج سازندگی در زمینه تحقق بهبود اقتصادی که تأثیر بسزایی در کاهش محرومی یادز ت ی ب طوبرم هتشاد  و هد      
است (شکل .)2

شکل  :2توزیع درصد تأثیر اقدامات در جهت محرومیت زدایی و توسعه روستایی
Source: Resesrch Finding, 2016

توجه به مدیریت و توسعه روستایی در برنامه پنجم توسعه در مقایسه با سایر برنامهها
از دیدگاه  72درصد کارشناسان در برنامه پنجم (  ) 90 - 94به مدیریت و شوراهای روس یات ی ریاس زا شیب      برنامههههاا
توجه شده است (جدول .)7
جدول  :7توجه به مدیریت روستایی برنامه پنجم در مقایسه با سایر برنامهها
جم ع

ش رح

بل ی

خی ر

تعداد

54

21

75

درصد

72

28

100

Source: Resesrch Finding, 2016

از دیدگاه حدود  80درصد از کارشناسان ،سیاستهاای دول  رد رتالاب و طسوتم دح رد مجنپ ت ر هعسوت یاتسا

      

روستاها بوده و از نظر حدود  19درصد سیاستهای دولت در حد زیاد و بسیار زیاد در راس هدوب رادیاپ هعسوت یات     
است (جدول .)8
جدول  :8میزان توجه به مدیریت و توسعه روستایی برنامه پنجم در مقایسه با سایر برنامهها
ش رح

بسیار زیاد

تعداد

1

درصد

1/3

زیاد

کم

متوسط

بسیار کم

جم ع

13

46

11

4

75

17 /3

61 /3

14 /7

5/3

100

Source: Resesrch Finding, 2016

چالشهای مدیریت روستایی
مهمترین چالشهای مدیریت روستایی در محدوده مورد مطالعه ،به ترتیب؛ وضعیت آموزش نی نادقف ،یناسنا یور    
مدیرت واحد روستایی ،نبود منابع مالی پایدار ،کمرنگ بودن مشارکت مردم محلی و سایر موارد بودهاند (جدول .)9
جدول  :9چالشهای مدیریت روستایی
تعداد

ش رح
فقدان مدیریت واحد روستایی

درصد

20

62/6

نبود منابع مالی پایدار

16

21 /3

کمرنگ بودن مشارکت مردم محلی

10

13 /3

وضعیت آموزش نیروی انسانی

62

34 /6

همه موارد

5

6/7

75

100

جم ع

Source: Resesrch Finding, 2016
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یافتههای تحلیلی -استنباطی
فرضیه :در برنامه پنجم توسعه ،بخش مدیریت و برنامهریزی روستایی در مقایسه با سایر برنامههای توسعه بیشتر
مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس ماده  194قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی ،اقتصادی جمهوری اس ،ناریا یمال    دول هب تسا فلكم ت

   

منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري ،برنامهريزي ،راهبري ،ن گتسد نيب يگنهامه و تراظ اااا اااااههااي
اجرائي ،ارتقاء سطح درآمد و يك فيت زندگي روس  نازرواشك و نايئات وو ووو رباربان شهاك يييييه هعماج نيب دوجوم يا     
روستا يي  ،عشايري و جامعه شهري ،حمايت الزم را اقداماتی به عمل آورد که یکی از ای مادقا ن ا ،ت

   تع يوگلا نيي   

یباشد .در واقع باید تا پایان برنامه پنجم ،کلیه روستاهای واقع در کش رو
مديريت در آباديهاي فاقد شوراي اسالمي م 
دارای مدیریت روستایی شوند.
با توجه به آمار بدست آمده از بخشداری شهرستان مشاهده شده است در زمینه مدیریت روستایی طی س ریخا یاهلا   
نسبت به سالهای گذشته موفق بوده است .اطالعات مربوط به بخش مدیریتی روستاها در جدول زیر ب لیذ حرش ه    
یباشد (جدول .) 10
م
یهای دارای سکنه برحسب امکانات سیاسی و اداری
جدول  : 10تعداد آباد 
شرکت       
تع ینوا        
روستایی

ش لح یارو

     

اختالف

مروج کشاورزی

مرک داهج تامدخ ز

       

کشاورزی

پاس ورین هاگ ی       

شورای اس یمال

دهیار

انتظامی

ش رح

روستا

53

21

6

8

2

85

107

1385

93

29

9

8

2

90

111

4931

Source: Statical calendar, 2007-2016

یشود ،در سال  94در مقایسه با سال  58تعداد روستاهایی که دارای ش و رایهد ،ارو
با توجه به جدول  10مشاهده م 
سایرامکانات سیاسی و اداری هستند؛ افزایش پیدا کرده است.
میزان توجه برنامه پنجم به بخش مدیریت و برنامهریزی روستایی در مقایسه با س انرب ریا مم مممههاای توس قیرط زا ،هع   
گویههای بعد نهادی -مدیریتی روستایی مطابق با جدول مورد بررسی قرار گرفته و همچنین دارای توزیع غیر نرم لا
است ،لذا از آزمون ناپارامتری  Tکي

نمونهاي براي آزمون فر يض ه استفاده شده است (جدول .)11
جدول  :11گویههای بعد نهادی -مدیریتی روستایی

ردیف
1
2
3
4

گویه
می ادز تیمورحم هب هجوت ناز ی و ی

5
       

توسعه روستایی

تعداد
درصد

4
10

5

تعداد

5

روستایی برنامه پنجم

درصد

اثرات تخص رابتعا صی ا تیمورحم ت    

تعداد

5

زدایی در جهت کاهش مهاجرت

درصد

2/5

می هعسوت و تیریدم هب هجوت ناز

جم ع

52
62/2

2/2

       

3

2

39

28

15

198

46 /9

14 /1

7/5

100

52

138

22

23 /5

26/4

9/9

52
62/1

1

مجموع

4

221

1/8

100

90

42

10

199

45 /2

21 /1

5

100

تعداد

20

156

321

92

29

816

درصد

3/2

25 /2

51 /9

14 /8

4/6

100

میانگین
2/ 64
2/9
2/ 65
2/7

Source: Resesrch Finding, 2016

با توجه به میانگینها ،در تمامی گویه ها؛ دیدگاه کارشناسان در زمینه میزان توجه به بعد نهادی -م ییاتسور یتیرید   
در برنامه پنجم در مقایسه با سایر برنامهها ،در حد متوسط ب رد هتبلا .تسا هدو ،مود هیوگ دروم هب هجوت نازیم         
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مدیریت و توسعه روستایی برنامه پنجم ،با میانگین حدود  2/9درصد بیشترین مق د صاصتخا شدوخ هب ار راد ا

هد     

است.
حال اگر فرض شود که:
در برنامه پنجم توسعه ،بخش مدیریت و برنامهریزی روستایی در مقایسه با سایر برنامههای توسعه بیشتر مورد توجه
قرار نگرفته است= HO

در برنامه پنجم توسعه ،بخش مدیریت و برنامهریزی روستایی در مقایسه با سایر برنامههای توسعه بیشتر مورد توجه
قرار گرفته است= H1
جدول  : 12آزمون  Tتک نمونهاي ،میزان توجه برنامه پنجم به بخش مدیریت و برنامهریزی روستایی در مقایسه با سایر برنامههای توسعه
تی تست تک نمونهای
آمار آزمون
t

22 / 485

درجه آزادی
4

سطح معناداری
0/ 0001

تفاوت میانگینها
2/ 283

فاصله اطمینان  95درصد برای اختالفات میانگینها
کران پایین

کران باال
2/ 486

2/ 081

Source: Resesrch Finding, 2016

همانطور که از نتايج جدول  12مالحظه ميگردد ،با سطح اطمینان  95درصد و مق نومزآ راد   
یکند .همچنین برای این آزمون س دانعم حط ا ربارب یر    
یباشد وجود تأثیر مثبت را تأیید م 
 1/ 96م 

 22 / 485ک زارتگرزب ه   
 0/ 0001ش زا و هد

خطای  0/ 05کوچکتر استنشان میدهد که در برنامه پنجم توسعه ،بخش مدیریت و برنامهریزی روستایی در مقایسه
با سایر برنامههای توسعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و فرضیه تأیید میگردد.
نتیجهگیری
قرن بيست و كي م در شرايطي آغاز شده كه هنوز برنامههای توسعه روستا يي در كشورهاي در حال توسعه ب لئاسم ا   
و مشكالت متعددي مواجه است .همچنین در کشور ما ،که بیش از شش دهه از برنامهریزی برای دستیابی به توس هع
میگذرد؛ هنوز مشكالت روستا و روستا يي در ابعاد زيست محيطي ،کالبدی ،اقتصادي و اجتم رد .تساجرب اپ يعا   
واقع وجود مشكالتي چون آسيبپذيري شديد محيطهاي روس يدپ زا ييات دد دددههااي طبيع سنا( يعيبط ريغ و ي ان ،ي     
ته غش يا لل لللي،
فناوري و مديريتي) و برنامه ريزي در حوزههای اقتصادي (پا يي نب صرف دوبمك ،دمآرد حطس ندو تتتتت تتتتت
ته يارب عبانم و هزيگنا دوبن ،يديلوت يا مرس اي ههههههه ههههههههگ .و يراذ  ..ترجاهم( يعامتجا و )    
غيراقتصادي بودن فعاليت ت
سرمايههاي انساني و اجتماعي ،اختالف ميان يك فيت زندگي در شهر و روستا ،كمرنگ شدن هويت روستا يي و ب يمو
بد يگدي
و عدم تمايل جوانان به ابراز هويت روستا يي و )...در چند دهه و تشديد آنها ،گوياي آسيبپ يسآ و يريذ بب بب
روستا و روستاییان است .اگر بپذیریم که خصیصهی بارز مناطق روستایی پیچیدگی آنهاست ،به نحوی که هر روس ات
یشود ،آنگاه نیاز عمیق به شناخت افزونتر آنها به منظور اتخاذ تص راکشآ هنادنمدرخ تامیم    
یک پروژه محسوب م 
یشود .نق يبايزرا و د   
یگردد چنین است که تهیهی اسناد مدیریتی در توسعۀ روستائی ،گامی بسیار برجسته تلّقّقی م 
م
ساختاري برنامههای توسعهي روستا يي كشور ،يكي از روشهاي علمي شناخته ش  تسا هد ت هشيدنا هليسو نيدب ا       
روش و مديريت برنامه ريزي توسعهي پايدار روستا يي را در فرآيند برنامههاا نما ربانب ؛دنك ناي ا یرگنزاب موزل نی      
عملکرد گذشته و راه پیموده شده برای تعیین مسیر آینده و تسا یرورض

لهاای مناسب
يارب دياب      آنهاا راهحل ل
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جستجوكرد .فرضیه تحقیق حاضر ،به وسیلهگوی ییههاای (م راشم ،ییاتسور تیرید ک درم ت م قترا ،ی ا هافر حطس ء

روستاییان و تخصیص اعتبارات در جهت محرومیت زدایی) مورد س گ رارق نومزآ و شجن ر هب هجوت اب هک هتف         
میانگینهای محاسبه شده و همچنین سطح معنیداری آزمون رد شدن فرض صفر ،به این معنی است ک یاهتسایس ه   
بخش مدیریت روستایی برنامه پنجم در مقایسه با سایر برنامهها مؤثرتر بوده است و در نتیجه فرضیه مورد تأیید واقع
شده است .در مورد سیاستهای نهادی توسعه روستایی از جمله م تسدب رامآ قبط رب ،ییاتسور تیرید زا هدمآ        
یباشددد و از
بخشداری بخش مرکزی شهرستان قائمشهر؛ تعداد روستاهای بخش مرک  رهشمئاق یز را     711روس ات م مم 
ت .از ای ادعت ن د اهاتسور      90
ظرفیت باالیی در بخشهای کشاورزی ،صنعتی ،تولیدی و گردشگری برخ سا رادرو تت تت
دهیاری در بخش مرکزی قائمشهر وجود دارد و  27روستای این بخش نیز فاقد دهیاری است .ب رامآ نیا ساسا ر     
یباش نیمز رد .دن هه هههی
تقریبًاًا  80درصد از روستاهای شهرستان قائمشهر دارای مدیریت محلی اعم از شورا یا دهیاررر می ی
مدیریت روستایی اعتبارات دولتی به تنهایی برای عمران روستاها کافی نیست و بخش دوب زا ی جج جججههاا بای قیرط زا د   
  

ی -م رد ییاتسور شخب رد یتیرید
یت داهن دعب تفگ ناو یییی یییی
زکات و مشارکتهای مردمی تأمین شود ددر واق م ع یی یی
برنامههای توسعه بعد انقالب روند مثبتی را دنبال نموده است.
ی -م یتیرید
با توجه به مطالب فوق با هدف افزایش کارآمدی مدیریت روستایی و نوجه و تاکید بیشتر بر بع داهن د یی یی
یگردد:
توسعه پایدار روستایی پیشنهادهای زیر ارائه م 
سياستگذاري در جهت احياء و ترويج اصول و اركان و روشهاي مديريت بومي روستائي در بين روستائيان داوطل ِبِب
مشاركتهاي اجتماعي در روستاها ،با استفاده از مكتب آموزش  جيورت زكارم رد جيورت ي و شك تامدخ  ا رد يزرو    

  

روستاها.

مشارکت و همکاری مردم جهت انجام و اداره امور روستا از طریق مشورت ب و نانآ ا

رهب ه هه ههههگیرییی از تجربههههاای

فرهنگی و سنتهای شایسته روستایی تا دهیاریها ماهیتی مشارکتی داشته و از مدلهای بروکراتیک فاصله بگیرند.
یتر به برنامههههاای
یتر و واقع 
ضرورت برنامهریزی با مردم به جای برنامهریزی برای مردم و بخشیدن صورت عمل 
اجرایی در سطح روستاها ،بهتر است که در روستاهایی که طرح هادی آنها نوشته نشده است قبل از هر عملی از ن رظ
وسلیقه مستقیم روستاییان به منظور رضایتمندی آنها از طرحها ،بهره جسته شود.
یکی از چالشهای اساسی پیش روی مدیران محلی روستاییان نداشتن منابع مالی پایدار و کافی جهت ارائه خ تامد
وافزیش قدرت مانور آنها در زمینه رفع مشکالت موجود در روستاها علی الخص رد صو بخ و یدبلاک ش

زیف یکی    

یها به رغم تالشهای وافر جهت جذب حداکثر منابع مالی متاسفانه شاید به دلیل وجود روابط
روستاهاست لذا دهیار 
کم و بیش فامیلی موجود در روستاها و انتظارات مردم از دهیار در بحث تخفیف و بخش عوارض حاصل از ساخت
یرود موفق نباشند که
و سازها و نیز به دلیل گردش ضعیف پول و ثروت در روستاها شاید آنچنان که باید و انتظار م 
یطلبد.
این امر توجه بیشتر وزارت کشور به منظور تأمین اعتبار و بودجه مورد نیاز برای توسعه همه جانبه روستا را م 
ازآنجاییکه روستاهای کوچک و پراکنده به دلیل عدم برخورداری از شرایط تأسیس دهیاری ازجمله نداشتن نص با
جمعیتی الزم از فواید حاصل از وج ریدم دو ی رایهد( نیون ت ی ورحم ) م رد اهنآ یهدناماس اذل ،دنتسه 
برخورداری از خدمات دهیاری روستاهای همجوار و تخصیص اعتبارات کافی به آنها و مل مز

بلاق

        

یهاای
ندومن    دهی ییار 
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   یتواند ت ودح ا د و ترجاهم یولج ی
 یهای کوچکتر تحت عنوان روستای قمر م
 مربوطه به خدمات رسانی به آباد
    هب ییاتسور

تخلیه روستاها و نهایتًاًا خالی از سکنه شدن آنها را گرفته و توسعه را حتی برای سکونتگاههای کوچک
.ارمغان آورد

    استفاده از نظر مدیریت محلی روستایی در تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی به دلی شآ ل نن نننایی کام اب اهنآ ل
یهاا
 یها به منظور حفظ اراضی و جلوگیری از تغییر ک برا ررر
 روستا و اهمیت دادن به نظر آنها در بحث جانمایی کاربر
.و دگرگونی شکل کلی روستا
   دهیاران به عنوان مدیران روستاها و بازوی اجرایی دولت در سطح روستاها محسوب گردیده و کلیه ام اب طبترمرو
      با ای و تیلوئسم هطیح ینیگنس و هرتسگ تاحیضوت ن.یگیرد
 روستا از سوی شخص دهیار مورد پیگیری قرار م
فعالیت دهیاران بر کسی پوشیده نیست اما این قشر فعال و زحمتکش به دلیل عدم آگاهی از وضعیت و آینده ش یلغ
یتواند از سوی ش ارو
 خود و در واقع به دلیل عدم برخورداری از امنیت شغلی و با دغدغه اینکه هر لحظه عذرشان م
    خوسته شده و مورد استیضاح و نهایتاًاًا خراج گردند از انگیزه کافی و وافی برای ادامه فعالیت برخ و هدوبن رادرو نیا
    شلچ

امر باعث تغییر پی در پی دهیار و عدمآشنایی دهیار جدید با نحوه مدیریت روستا و در نهایت ایج و هفقو دا

.ینماید که این امر توجه و تدابیر ویژه قانون گذار و مسئولین مربوطه را طالب است
 در روند توسعه را فراهم م
سپاسگزاری
. تأمین اعتبار شده است4/ 5830 این پژوهش از طریق پژوهانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت به شماره
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