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هاي عمومي غير دولتي مي باشند كه اخيرا براي اداره امور عمومي روستاها در نظام مديريت روستايي كشور ها به عنوان سازماندهياري -چكيده
در طي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي،  راهبرد موثراين . اداره امور محلي را با نظارت روستاييان به انجام مي رسانند د ومطرح شدن

هاي دولتي، اصالح ساختار و نظام اداري، منطقي كردن حجم و اندازه دولت، تقويت نهادها و ت تمركز زدايي از وظايف دستگاهفرهنگي به جه
اين اقدام مي تواند در  تي انجام پذيرفت.دولتي و در مجموع تصدي اجتماعي و اقتصادي غير ضروري به نهادهاي غير دولهاي عمومي غيرسازمان

هاي توسعه هاي مختلف ساكن روستا، در موضوعات متنوع و ضروري محيط بومي و محلي، به منظور اجراي برنامههاي گروهبر اساس نياز و توانايي
و بررسي منابع اي گيري از مطالعات كتابخانههها در توسعه پايدار با بهراي روستاها موثر واقع گردد. مقاله مروري حاضر  با هدف نقش دهياري

مديريت روستا مي تواند با آموزش مردم و تشكيل گروه هاي مختلف محلي، فرهنگ سازي، نتايج نشان داد اينترنتي به تحليل اين امر مي پردازد. 
 توسعه پايدار فراهم نمايد.زمينه را براي ايجاد روحيه تعامل، تحمل مشاركت گروهي 

 
 مديريت روستايي، توسعه پايدار، دهيار، دهياري -هاواژهكليد 

 
 
 

 مقدمه. 1
 براي اخيراً كه باشندمي غيردولتي و عمومي نهادهاي ها،دهياري

 روسـتايي كشـور   مـديريت  نظـام  در روسـتاها  عمومي امور اداره
هاي اقتصادي و اجتمـاعي  در عرصهها، اين سازماناند. شده مطرح

 به سبب فارغ بودن از بوروكراسي پيچيده بخش دولتي و منفعت 

 

طلبي بخش خصوصي، اين امكان را فـراهم سـاخته اسـت تـا در     
هايي چون مبارزه بـا فقـر و گرسـنگي، حفاظـت از محـيط      زمينه

 شـت هـاي عمـومي، رفـاه، بهدا   زيست، جنگلداري، افزايش آگاهي
-جامعه و خانواده، توجه به امور زنان و كودكان و كـاهش آسـيب  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
۲ 

 

ر از بخش خصوصي و دولتي عمـل كننـد.   هاي اجتماعي، موفق ت
روسـتايي در فراينـد توسـعه روسـتايي يكپارچـه و       مديريت .]1[

پايــدار نقــش اساســي دارد. مــديريت روســتايي در واقــع فراينــد 
سازماندهي و هدايت جامعه و محـيط روسـتايي از طريـق شـكل     
دادن به سازمان ها ونهادهاست. اين سازمان ها و نهادها، ابـزار يـا   

يي كـه  هـا  هاي جامعه روستايي هستند. هـدف  وسايل تامين هدف
پذيرنـد. همچنـين مـديريت     كننـد و مـي   مردم آن را ترسيم مـي 

اي است كـه شـامل سـه ركـن      توسعه روستايي فرايند چندجانبه
هاي عمومي هستند. در اين فرايند با مشاركت  مردم، دولت و نهاد

هـا و   هـاي روسـتايي برنامـه    مردم و از طرق تشـكيالت و سـازمان  
را گرديده و تحت نظـارت و  هاي توسعه روستايي تدوين و اج طرح

 ]2[ ارزشيابي قرار مي گيرد

 

 ايران در روستايي مديريت تاريخچه .2
 به سياسي درتقسيمات واحد يك عنوان به ده شناخت آغاز

 اياالت قانون تشكيالت تصويب با .گردد مي باز مشروطيت دوران
 واحد ترين كوچك عنوان به ده هجري، 1285 سال در واليات و

 در روستا، مالكان به نمايندگي كدخدايان و شد پذيرفته حكومتي
 امور اي پاره در مالك توصيه به و كردند مي نقش ايفاي روستاها

 خدمت در … و ماليات اخذ ها، گيري، سرشماري سرباز مانند
 امور به مربوط قوانين ها سال همين در و بودند دولتي كارگزاران

 و 1314 سال در كدخدائي قانون و كرد تغيير مديريت روستاها
 طور به .رسيد تصويب به 1316سال در روستايي عمران قانون
 و مديران مالكان ، ايران در ارضي اصالحات از قبل تا كلي

اها را در روست ر امو اداره و آمدند مي بشمار روستا اصلي صاحبان
 دولت پهلوي، حكومت دوران در). 1374دست داشتند(مزيني

 ايفا روستاها مديريت در نقشي تا كرد مي تالش كه آن عليرغم
مي محسوب روستاها در اصلي قدرت همچنان مالكان ولي نمايد،
 سه طي كه 1340 سال در ارضي اجراي اصالحات با .شدند
 دولتي نيروهاي و شد كاسته مالكان اقتدار از گرديد، اجرا مرحله

 و انصاف خانه ده، انجمن بهداشت، سپاه سپاه ترويج، قالب در
 هاي شركت و يافتند حضور روستاها در روستايي فرهنگ خانه

 با كه مالي مديريت خالء كردن پر جهت نيز تعاوني روستايي
 شكل بود، آمده بوجود روستاها در مالكان دست كردن كوتاه

 نتوانستند متعدد جهات به نهادها اين متأسفانه ماا ]4[ گرفتند
 پس .كنند جبران را مالك حضور عدم از ناشي آمدة بوجود خالء

 بازوي بدون روستايي هاي شورا نيز اسالمي انقالب پيروزي از
 حضور عدم از ناشي مشكل حل براي و شدند تشكيل اجرايي

 روستايي عمران دفتر و هميار خانه ها،روستا در اجرايي مدير
 قانون آن، متعاقب و نكرد حاصل چنداني توفيق كه آمد بوجود

 تا رسيد تصويب به 1377 سال در خودكفا دهياري تأسيس
 نقش ايفاي روستاها در اجرائي تشكيالت يك عنوان به بتواند
 ]3[ نمايد

    
 ها يدهيار  .2,1
ها به عنوان سازمان اصلي مديريت روستايي، نقش مهم و دهياري

تاثير گذاري در تامين خدمات عمومي و به سامان كردن زندگي 
سازمان تعامل نزديك و هميشگي با زندگي روستايي دارد. اين 

 3هاي خودكفا، در يك ماده و قانون تاسيس دهياري مردم دارد
به تصويب مجلس شوراي اسالمي و پس  14/7/1377تبصره، در 

در اساسنامه تشكيالت و  21/11/1380سال، در تاريخ  2از 
ها به تصويب اين مقررات در كنار قانون سازمان دهياري

شوراي اسالمي كشوري، زمينه هاي قانوني الزم براي تشكيالت 
شكل گيري و تحقق نهاد جديد مهمي در جامعه روستايي كشور 

هايي از تكميل شد. به طور كلي دهياري سازماني است كه بخش
مديريت محلي روستا را برعهده دارد و ظاهرا نهادي مستقل است 

وب مديريت هاي اهالي روستا، در چهارچكه به اتكاي مشاركت
 دولتى غير عمومى هاىسازمان .اين ]6[محلي فعاليت مي كند

شوراهاى  طريق از روستاييان نظارت با را محلّى امور ادارة كه
 عمومى امور عرصة و حوزه در رسانند، مى انجام به روستا اسالمى

ها به عنوان . در واقع دهياريهستند مندوظيفه عمومى خدمات و
شوراهاي اسالني روستاها، نقش مهمي در افزايش بازوي اجرايي 

 نظافت بهبود چون هايىفعاليتوري و توسعه روستايي دارند. بهره
 آب،( ها از زيرساخت بردارى بهره و نگهدارى و حفظ محيط،

 و بهداشتى امور نشانى، آتش محلّى، سبز فضاى )تلفن و گاز برق،
 دامنة و حوزه بنابراين .شود شامل مى را...و فرهنگى و آموزشى
 وظايف شرح در مشخّصاً آنچه بر عالوه آينده در يها دهيار وظايف

 اليروبى معابر، نظافت محيطى، زيست وضع بهبود است آمده آنها
 وكلّية امورى گورستان و غسالخانه سازماندهى و ايجاد و قنوات،
 عمومى نهاد اين عهدة بر تدريج به و قانون مطابق كه بود خواهد

 و رسمى نهادى  ،گيرى لشك است بديهى .شد خواهد گذاشته
 در بار اولين براى روستاها در عمومى امور تثبيت براى قانونى
 .]7[ يافت تجلّى دهيارى قالب
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0Fپاندا

در هاي مذكور بر اين عقيده اند كه سازمان ]8[تنيكو پا 1
فرآيند توسعه روستايي مي توانند حداقل در سه محور زير 

 فعاليت كنند:
 اطاالع رساني و آگاه سازي روستاييان -1
 هاي دولتي در سطح روستاسازمان نظارت بر فعاليت -2
هايي كه دولت قادر به انجام آن در سطح انجام فعاليت -3

 روستا نيست.
 

 مفهوم توسعه پايدار   .2,2
 توسـعه ، 1987 درسال توسعه و محيط زيست جهاني كميسيون

 كـه  اي است: توسـعه  نموده تعريف زير ساده صورت به را پايدار
 نسـلهاي  توانـايي  آنكـه  بدون كند، مي تامين را امروز انسان نياز

 بـه  .بيفكنـد  مخـاطره  به نمودن نيازهايشان برآورده در را آينده
 بـرداري  بهره آن در كه است فرآيندي پايدار توسعه ديگر عبارت

 توسـعه  و هـا  سـرمايه گـذاري   گيـري  جهـت  منابع طبيعـي،  از
 و در هماهنگ صورت به همگي بنيادين، تغييرات و تكنولوژيكي

 آينـده  نسـلهاي  همچنين و امروز نسل هاي قابليت افزايش جهت
در تعريـف ديگـري از توسـعه     .]8[باشد مي نيازهايشان تامين در

1Fبه نقل از لهمن ]9[پايدار

توسـعه يـك مفهـوم چنـد     مي نويسد  2
جريـاني اسـت چنـد     بعدي و داراي بار ارزشي است.يعني توسـعه 

بعدي و پيچيـده كـه در خـود تجديـد سـازمان و سـمت گيـري        
اجتماعي را به همراه دارد. عـالوه بـر    -متفاوت كل نظام اقتصادي

افزايش و بهبود در ميزان توليد و درآمد، شامل دگرگوني اساسـي  
در ساخت هاي نهادي، اجتمـاعي، اداري و همچنـين ايسـتارها و    

م است، توسعه در بسياري موارد حتي وجهه نظرهاي عمومي مرد
عقايد مردم را نيز در بر مي گيرد. اين تعريـف از   عادات و رسوم و

بهبود و دگرگوني اساسي ساختارهاي سنتي تاكيد دارد بر  توسعه
اما مفهومي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كـه توسـعه و   

ها با همـديگر  دگرگوني بايد به گونه اي باشد تا همه ابعاد ساخت 
به وحدت رسيده و و نسل هاي آينـده و محـيط زيسـت در ايـن     
توسعه لحاظ گردد. چيزي كه در توسعه پايدار به آن توجـه ويـژه   

 اي شده است.

 
 روستايي پايدار توسعه و مديريت   .2,3

هاي توسعه روستايي مي توان به برنامه ريزي، از پيش شرط
منابع، سرمايه گذاري، مشاركت، مديريت و غيره اشاره كرد. 

                                                           
۱- Panda & Pattnaik 
۲ -Lehman 

ضرورت وجود مديريتي منسجم و كارامد در روستاها، با توجه به 
امكانات و منابع محدود و با توجه به مسائل و مشكالت موجود در 

يي به چشم مي اين نواحي، از ساير عوامل موثر در توسعه روستا
كپارچه از  . در واقع مديريت روستايي نوعي استفاده]7[آيد

سرمايه هاي اجتماعي، طبيعي و مالي از نظر زماني و جغرافيايي 
 هدايت سازماندهي، فرايند واقع در روستايي مديريت .]9[است

 و سازمانها به دادن شكل طريق از روستايي محيط و جامعه
 جامعه هدفهاي تأمين وسايل نهادها و سازمانها اين . است ها نهاد

 است اي جانبه چند فرايند روستايي مديريت. باشند مي روستايي
 اين در .است عمومي نهادهاي و دولت مردم، ركن شامل سه كه

 سازمانهاي تشكيالت، طريق از و مردم مشاركت با فرايند
 اجرا و ين تدو روستايي توسعه هاي طرح و ها برنامه و روستايي
عالوه بر . ]1[ دگير مي قرار يابي ارزش و نظارت تحت و گرديده

 آيد مي ميان به سخن روستايي مديريت از كه هنگامياين 
 ريزي برنامه و شده انديشيده مديريتي منظور لزوماً است ممكن

 مديريت در سنن و عادات عرف، نقش عبارتي به .]6[ نباشد شده
 از يكي عنوان به روستايي مديريت ،است كننده تعيين روستايي

 از متاثر روستايي، توسعه به نيل براي اساسي هاي مولفه
 مديريت زمينه در موجود هاي ونيز رهيافت ملي كالن راهبردهاي

اقدامي بسيار موثر  در نواحي روستايي، هادهياريتشكيل . است
در فرايند مردم ساالري و مشاركت مردم در سرنوشت خويش 

مي شود. در نواحي روستايي كه در چند دهه اخير خال محسوب 
يت وجود داشت، تشكيل شوراها وبه تبع آن تاسيس مدير

دهياري اهميت بسيار بيشتري نسبت به نواحي شهري دارد، چرا 
در  ].1[كه شوراها توانسته اند خال مديريت را در روستاها پر كنند

تنظيم ارتباط فرآيند توسعه پايدار روستايي، مديريت، يعني 
هاي انسان با محيط زيست خود، كه دران به پيوند نظام

هاي بومي شناختي توجه مي شود. اجتماعي، اقتصادي با نظارت
بنابراين در فرآيند توسعه پايدار روستايي مي توان مديريت 
روستايي را در سه بعد اقتصادي، اجتماعي و محيطي در نظر 

هاي خاص خود هستند اي جنبهگرفت كه هر يك از اين ابعاد دار
 .]3[ ها متفاوت استو اهداف مديريتي آن

 
هـا  مشاركت مردم، شورا و دهيـاري رابطه تعاملي   .2,4

 در توسعه پايدار روستايي

امروزه كمتر حكومت و نهاد توسعه را مي توان يافت كه به مفهوم 
مشاركت توجه نداشته باشد و براي تحقق آن اقدام نكـرده باشـد.   

ييكه در اكثر كشورهاي جهان سوم، روستاييان با مفاهيمي از آنجا
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، "خــاموش شــدگان "، "حاشــيه نشــينان"، "فقيــران"از قبيــل 
و اصـــطالحاتي از ايـــن قبيـــل مـــانوس  "فرامـــوش شـــدگان"

مشاركت مي تواند به تقليل بار منفي چنـين اصـطالحاتي   اندشده
 رسد.كمك كند. به نظر مي

پايـدار روسـتايي و نقـش محـوري     توجه به ابعاد توسعه بنابراين  
انسان در ايـن فراينـد، همكـاري و تعامـل بـين مـردم و شـورا و        
دهياري ضروري است. در توسعه پايدار نقش مـردم و دهيـاري و   
شورا باز شـناخته شـد. و بـراي رسـيدن بـه ايـن توسـعه پايـدار         
همكاري وتعامل مردم و شورا و دهياري از اصول كليدي به شمار 

گاهي به قانون وظايف و اختيـارات شـوراهاي اسـالمي    مي رود.با ن
نقش شورا در توسعه پايدار روستايي به خـوبي مشـخص اسـت.از    

 جمله در مواردي از قبيل:

بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارساييهاي روسـتا و تهيـه    -
 طرح ها و پيشنهادهاي اصالحي و عملي.

 فرهنگي وديني.جلب مشاركت و همكاري عمومي در امور  -

 نظارت و پيگيري در اجراي طرح هاي عمراني مخصوص روستا. -

همكاري بـا مسـئوالن بـراي احـداث و اداره و بهـره بـرداري از        -
 تاسيسات عمومي.

شناســايي مشــكالت فرهنگــي، ورزشــي و آموزشــي روســتاها و  -
 پيشنهاد به مسئولين.

و هنـري  تالش براي حفظ و نگهداري بناهاي فرهنگي، ورزشي  -
 و گلزار شهداي روستا.

 -همكاري در حفظ بناها وآثار تاريخي و محوطه هـاي تـاريخي   -
 فرهنگي.  

 موارد فوق نقش شوراها را در توسعه روستايي نشان مي دهد.

همچنين با مروري به وظايف دهياري هـا كـه بـه عنـوان بـازوي      
اجرايي شوراها مطرح مي باشند نقش اينها نيز در توسـعه روسـتا   

 مشخص است.

دهيــاري هــا از بــدو تشــكيل تــاكنون بــا اســتفاده از هميــاري و  
مشاركت مردم و كمك هاي دولت به منظور رفع نيازمندي هـاي  
عمومي، جمع آوري زباله، ارائه خـدمات عمـومي و توسـعه معـابر     
اقداماتي انجام داده اند.اجراي طرح هادي، برنامه خدمات عمـومي  

ا تصادي، سه فعاليت عمده دهياريهـ اق -و برنامه خدمات اجتماعي
در باز بيني وظـايف و اختيـارات شـورا و    ]. 1[را تشكيل مي دهد

دهياري اين نكته روشن مي گردد كه شوراها وظيفـه شـناخت و   
رسيدگي به مسائل جامعه روستايي را دارند و براي اين كمبودهـا  

و مشكالت طرح و برنامه اي مي ريزند و وظيفه دهيـاري اجـراي   
مصوبات شورا و وظايف جانبي ديگري كه قانونگذار بـر عهـده    اين

وي قرار داده است. در اين هر دو وظايف مي تـوان از همكـاري و   
 استفاده كرد. در راستاي توسعه پايدار روستايي قابليت هاي مردم

 گيري نتيجه .3

حركت توسعه روستايي به سمت پيشـرفت انسـان هـا و امكانـات     
بر اين ايجاد ايـن انگيـزه در سـاكنان    جهت گيري شده است. بنا 

منطقه كه خودشان شروع بـه حركـت و ابـداع نماينـد ، يكـي از      
شرط هاي اساسي و مهم است. يكي از ابزار نيل به اين مقصود را 
مي توان در تشكيل گروه هاي سازمان دهي شـده ماننـد تعـاوني    
هاي كشاورزي، شوراهاي محلي و انجمـن هـاي روسـتايي يافـت     

. مـديريت روسـتا   كه مي تواند چندين هدف را دنبال كند. ابزاري
مي تواند با آموزش مردم و تشكيل گـروه هـاي مختلـف محلـي،     

NGO  هاي محلي، تشكيل كمسيون هاي مختلف زمينه را براي
توسعه پايدار فراهم نمايد.همچنين از طريق فرهنگ سازي، ايجاد 
روحيه تعامل، تحمل مشاركت گروهي و ايجـاد اعتمـاد بـه نفـس     
براي روستاييان مي تواند كارساز باشد. يعني استفاده از مشاركت 

اركتي و سيسـتمي  گسترده همه مردم در يك نظام مديريتي مشـ 
با استفاده از امكانات دولت و مردم و همچنين تسهيلگري مديران 

 روستايي مي باشد.  

تشكيل اين گروه ها براي اعضـاي آن هـا ايـن فايـده را دارد كـه      
روش بهتري براي مراقبت از منـافع آن هاسـت. در حـالي كـه از     

سته سوي ديگر ، اعضاي اين گروه ها براي دولت و ارگان هاي واب
 به آن به مثابه مشاور، قابل دسترسي هستند

. 
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