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روستايي در ايراننوين  الشها و چشم اندازهاي مديريتچ  

  3، بتول ميرزاييان2، صديقه كرمي نسب1مقصود بيات

mbayat_20@yahoo.com  ۱ كارشناس امور كشوري و مدني استانداري فارس،  

sedighekarami29@yahoo.com ،دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه تربيت معلم تهران ۲  

elahe20126262@yahoo.com   ۳ دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه تربيت معلم تهران،  

ايران مانند ديگر سطوح مديريتي سرزميني از گذشته هاي دور تاكنون با تحوالت ساختاري، تغييرات سازماني،  مديريت روستايي در -چكيده
 شيوه مديريت، چالش هاي ساختاري و مشكالت عديده اي روبه رو بوده است. از يك سو، با توجه به تغيير شرايط و مقتضيات زماني در هر دوره

ديريت در مناطق روستايي نتوانسته است مشكالت را حل كند و از ديگرسو، ساختار مديريت جديد روستايي اي، ساختارهاي قبلي سنتي اعمال م
به بعد كه مبتني بر مشاركت مردم در امور و برنامه ريزي از پايين به باالست، به داليل متعدد از جمله بومي نشدن و مداخله  1970به ويژه از دهه 

مقاله حاضر ضمن ارايه شماي كلي در  براين اساس .ينه نشده تا بتواند مشكالت روستاهاي امروزي را برطرف سازدگسترده دولت به طور كامل نهاد
به بررسي چالش هاي مديريت روستايي در ايران پرداخته شده است. روش تحقيق پژوهش توصيفي از تحوالت ساختار مديريت روستايي كشور، 

نتايج بدست آمده نشان  تحليلي است و در جمع آوري اطالعات از منابع كتابخانه اي ، اسنادي و پايگاه هاي اطالع رساني استفاده شده است. –
ي با با توجه به نو پا بودن نيازمند مديران كارامدي است كه بتوانند با تكيه بر اراده مردم و ارتباط رسمي و منطق مديريت جديد روستاييمي دهد 

 دولت، ضامن برقراري ارتباط پايدار، دوسويه مردم و حكومت بوده و بخشي از وظيفه مديريت و تحول در جامعه را بر عهده داشته باشند.

 .مديريت، مديريت نوين روستايي، دهياري ها، شوراهاي اسالمي روستا، چالش هاي مديريت روستايي -اهه كليد واژ

 

 مقدمه .1

مديريت روستايي در ايران مانند ديگر سطوح مديريتي سرزميني 
از گذشــته هــاي دور تــاكنون بــا تحــوالت ســاختاري، تغييــرات  

مديريت، چالش هاي ساختاري و مشكالت عديده سازماني، شيوه 
اي روبه رو بوده است. از يك سـو، بـا توجـه بـه تغييـر شـرايط و       
مقتضيات زماني در هر دوره اي، ساختارهاي قبلي سـنتي اعمـال   
مديريت در مناطق روستايي نتوانسته است مشكالت را حل كنـد  

دهـه  و از ديگرسو، ساختار مديريت جديـد روسـتايي بـه ويـژه از     
به بعد كه مبتني بر مشاركت مردم در امور و برنامه ريـزي   1970

از پايين به باالست، بـه داليـل متعـدد از جملـه بـومي نشـدن و       
مداخله گسترده دولت بـه طـور كامـل نهادينـه نشـده تـا بتوانـد        

  .]15[مشكالت روستاهاي امروزي را برطرف سازد

طبيعي، از روستاهاي ايران بر حسب استقرار در محيط هاي 
موانع رشد و توسعه متعدد و متمايزي برخوردارند. محيط طبيعي 

همه جانبه روستاها باشد از كه از يك سو مي تواند سبب رشد 
سوي ديگر نيز به مثابه مانع رشد اين جوامع عمل مي كند. 

وجود برخي زمينه ها و قابليت ها در حوزه مديريت نوين 
قاء كيفي مديريت روستايي و روستايي مي تواند زمينه ساز ارت

موفقيت برنامه ارتقاء شاخص هاي عمران و خدمات روستايي 
بوده و اين فرايند را تسهيل و تسريع نمايد. در عين حال 
شناسايي اين زمينه ها مي تواند در تدوين اهداف و راهبردهاي 
عيني نقش مهمي ايفا نمايد. اكنون پس از گذشت حدود نه سال 

بررسي هاي انجام شده در نظام نهاد دهياري،  از راه اندازي
مديريت روستايي كشور حاكي از وجود نارسايي ها و چالش هاي 
متعددي است كه وجود آنها ممكن است موفقيت، ثمر بخشي  و 
تحقق اهداف مورد انتظار از اين پديده نو ظهور را تا حدود زيادي 

ناسايي تحت تأثير قرار دهد. بنابراين شايسته است ضمن ش
عالمانه اين چالشها، براي مرتفع نمودن آنها برنامه ريزي و اقدام 

رياحي،  _مطالعات انجام شده از جمله (قديري معصوم  .]6[شود
) و... در رابطه 1390) و همچنين (بدري، 1385)، (عليني،1383

با اين موضوع  پرداخته اند، كه نتايج نشان مي دهد براي تحقق و 
عملياتي كردن حق توسعه يافتگي و زندگي شرافتمندانه در 

ازكارهاي نهادي از چارچوب چشم انداز روستايي، لزوم توجه به س
جمله بازنگري در انديشه ها ، شيوه هاي برنامه ريزي ، قوانين، 
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رويه ها، سبك ها و شيوه مديريت و حكمراني و تأكيد بر ايجاد و 
تقويت نهادهاي بومي ، محلي و مدني از طريق خوشه اي و شبكه 

با توجه به مطالب ذكر شده در اين  اي كردن آنها ضرورت دارد.
عي شده است كه پيش از پرداختن به چالش ها، ابتدا مقاله س

نگاهي به سير تحوالت تاريخي مديريت روستايي در ايران، قبل و 
ودر نهايت ارائه پيشنهاد ، راهكارهايي را بعد از انقالب اسالمي 

براي موفق كردن اين امر مهم، مديريتي كاردان براي توسعه 
 ه ايجاد شود.جوامع روستايي چه در حال و چه در آيند

 تعاريف و مفاهيم .2

در منابع علمي، تعاريف متعددي از مديريت ارائه شده است. عده 
اي مديريت را هنر انجام امور به وسيله ديگران توصيف كرده و بر 
نقش ديگران و قبول هدف از سوي آنان تاكيد داشته اند، گروهي 

ه مديريت را علم هماهنگي كوشش هاي اعضاي سازمان و استفاد
. در ]2[از منابع براي نيل به اهداف معين توصيف كرده اند 

تعريفي ديگر مديريت فرايند به كارگيري موثر و كارآمد منابع 
مادي و انساني در برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و 
امكانات و هدايت و  كنترل است كه براي دستيابي به اهداف 

و  ]9[قبول صورت مي گيردسازماني و براساس نظام ارزشي مورد 
مديريت روستايي در واقع فرايند سازماندهي، هدايت جامعه و 
محيط روستايي از طريق شكل دادن به سازمان ها و نهادها است. 
اين سازمان ها و نهادها وسايل تأمين هدف هاي جامعه روستايي 
مي باشند. مديريت روستايي فرايند چند جانبه اي است كه 

مردم ، دولت و نهادهاي عمومي است. در اين  شامل سه ركن،
فرايند با مشاركت مردم و از طريق تشكيالت، سازمان هاي 
روستايي و برنامه ها و طرح هاي توسعه روستايي تدوين و اجرا 

  .]18[گرديده و تحت نظارت و ارزشيابي قرار مي گيرد 

منظور از مديريت نوين  روستايي : مديريت نوين روستايي
قانون تشكيالت وظايف و «تي است كه به دنبال تصويب تشكيال

در سال » انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران
قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي «و نيز  1375

كشور به وجود آمده است، مي باشد. طبق قانون، شورا به عنوان 
دهياري به عنوان  نهاد تصميم گير، برنامه ريز و سياست گذار و

بازوي اجرايي شورا و مسوول اجراي امور روستا شناخته شده 
است. تأسيس اين دو نهاد عمومي غير دولتي نشانه اي از حركت 

است كه مي » نظام نوين مديريت در روستاها«به سوي اجراي
تواند تحول شگرفي در فرايند توسعه مديريت روستايي ايجاد 

وني دهياري و قابليت ها و كاركردهاي نمايد. جايگاه مناسب قان

متعدد و متنوع آن باعث شد كه در برنامه چهارم توسعه، 
واگذاري برخي از وظايف دستگاه هاي اجرايي به عهده دهياري 

. بدين ترتيب با توجه به تغيير و ]6[ها نيز پيش بيني شود
تحوالت كنوني در نظام مديريت روستايي، در مباحث نوين 

 :]10[روستايي پنج نكته زير اساسي به شمار مي رودمديريت 

. ايجاد ساختار مناسب براي ورود به مبحث جايگاه و نقش 1
مديريت روستايي كه در مباحث علمي مديريت، به عنوان 

 سازمان دهي روستايي شناخته مي شود؛

. تفكيك مقوله مديريت روستايي به حداقل تعداد واحدها و 2
آن ها به شيوه اي كه بتواند به مباحث و تعريف دقيق 

 كارشناسان در بهره گيري كامل از دانش موجود ياري رساند؛

. تأكيد بر بهره گيري كامل از مباحث مديريتي كه كارايي آنها 3
 در موارد ديگر به اثبات رسيده است؛

به شيوه هايي كه مشوق . بهره گيري از فنون تصميم سازي 4
 ليت در محيط هاي روستايي باشد؛وپذيرش آن ها در الزامات فعا

. بيان دستاوردهاي علمي و آموزشي مديريت روستايي به زبان 5
 ساده و قابل فهم براي روستاييان.

امروزه صاحب نظران توسعه، رسيدن به توسعه يكپارچه و پايدار 
را مستلزم توانمندي نيروي انساني و مديريت صحيح در سطوح 

ين زمينه با توجه به اين كه اصول مختلف جامعه مي دانند. در ا
مديريتي عام براي مديريت صحيح همه سازمانها و نهادها الزم و 
ضروري است، ولي سازمان و نهادهاي محلي به ويژه سازمان 

، ويژگي هاي هايي كه در سطح نقاط روستايي شكل مي گيرند
خاص خود را دارند و مديران آنها عالوه بر دارا بودن صالحيت 

مومي مديريتي، بايد با خصوصيات جامعه روستايي و هاي ع
 .]6[چگونگي كار با روستاييان آشنايي كافي داشته باشند

در دهه هاي اخير هم  :چشم انداز مديريت نوين روستايي
زمان با توسعه و پيشرفت علوم، شناخت آينده هاي ممكن و ارائه 
تصويري از آينده مورد انتظار تحت عنوان ترسيم چشم انداز، 
آينده نگري، آينده شناسي و مانند آن به صورت علمي مطرح 
شده وانسان ها نه تنها به دنبال شناخت آينده هستند بلكه در 

ه دلخواه خود را بسازند. به همين منظور انسان ها تالشند تا آيند
با كمك روش هاي برنامه ريزي استراتژيك، برنامه ريزي بلند 
مدت معمولي، تدوين سند چشم انداز و مانند آن در فكر ارائه 
تصويري از آينده مطلوب و چگونگي تحقق آن مي باشند. بررسي 
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م تجارب كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه تدوين چش
انداز(آرمان قابل تحقق و واقع گرا) در سطوح مختلف ملي، 
منطقه اي و حتي در سطح يك سكونتگاه روستايي و يا به 

از  .]15[تفكيك بخش هاي مختلف، تدوين و به اجرا درمي آيد
سوي ديگر، ساختار موجود نظام سياست گذاري و برنامه ريزي 

ت تا با نگاه در سطح كالن، نيازمند نوعي مديريت راهبردي اس
بلندتري كه به سال هاي آتي دارد بتواند با تبيين مسايل پيش 
روي در شرايط حاضر و آينده، زمان وقوع و آثار وقوع را در برنامه 
ريزي پيش بيني نمايد و متناسب با اين تغييرات آينده نگري را 
اصالح و موضوعات را اولويت بندي راهبردي نمايد. بنابراين 

لي و مشاركت پذيري، توجه به دگرگوني ها در تفاهم و همد
جهان، ايران و روستاها، و توجه به چرخه تصميم گيري علمي 
چند رشته اي و فرا رشته اي ارتباطي و مشاركتي در اين 

 .]6[مديريت، مطرح مي شود

بررسي پيشينه ي تاريخي نظام مديريت روستايي در 
 :ايران

به منزله نخستين روستاها : قبل از مشروطيت دوره اول
واحدهاي اجتماعي و مركز استقرار و اسكان انسان ها، سازمان 
اجتماعي و مديريت داشته اند ليكن مديريتي با مفهوم گسترده 
تري نظير وجوه اقتصادي، سياسي، اجتماعي، اداري و غيره را 
شامل مي شود از اين منظر مديريت عبارت است از تلفيق و 

عي ، انساني، اقتصادي و غيره ... در تنظيم عوامل مختلف طبي
جامعه روستايي كه تا پيش از مشروطيت و حتي تا دهه پيش 
اساس اقتصاد كشورو تأمين كننده عمده منابع خزانه كشور 

در اين دوره تاريخي اداره كل روستاها از جهات مختلف  .]12[بود
با مالك بود. مالكان نيز با جكومت رابطه دوسويه داشتند. شاه در 
مقام مالك عمده با واگذاري تيول و اقطاع به درباريان و نزديكان، 
قدرت اعمال مديريت را به آنان واگذار مي كرد و مالكان نيز از 

با انتصاب كدخدايان امور مختلف  طريق مباشران خود يا راساً
 .]14[روستا را رتق و فتق مي كردند 

بعد از  :1341مشروطيت تا اصالحات ارضي م از دوره دو
برقراري مشروطه، دگرگوني هاي ناشي از مشروطيت ابعاد 
مختلف ايران و جامعه روستايي را تحت تأثير قرار داد و دولت و 

ئونات مختلف زندگي مردم، حاكمان وقت را عالوه بر توجه به ش
به دخالت در امور روستاها و احساس مسئوليت بيشتر در قبال 
آن رهنمون ساخت. از اقدامات اوليه مي توان به لغو تيولداري و 
تصويب قانون تشكيل اياالت و  واليات اشاره كرد. قانون مذكور 

به منظور اعمال مديريت دولتي به جاي مديريت اربابان و مالكان 
دوين شد و براي اولين بار از كدخدا نام برده شد كه عمال مي ت

بايست از طرف مالك انتخاب شود. اما به طور كلي ساخت بزرگ 
مالكي در جامعه روستايي، موضوع روابط اجتماعي روستاييان، 
هرم قدرت، وضعيت عمراني و نحوه مشاركت در مسائل مختلف 

 .]7[دمربوط به روستا تغييرات قابل توجهي نكر

در : ات ارضي تا پيروزي انقالب اسالمياز اصالح دوره سوم
اين دوره طي سال هاي قبل از انقالب به ويژه پس از اصالحات 
ارضي نشان مي دهد به مرور مديريت دولتي جايگزين مديريت 
مردمي و محلي شد و اين روند با گذشت زمان افزايش يافت، به 
طوري كه دخالت دولت در روستا اركان سنتي اداره امور عمومي 

نند انجمن ده، شركت هاي را از هم پاشيد. تشكيالت دولتي ما
تعاوني روستايي، سپاه دانش، سپاه ترويج، سپاه بهداشت، خانه 
انصاف و ديگر نهادها هيچ گاه پايگاه استواري براي فعاليت 
نيافتند و تغييرات مكرر قوانين و احاله امور روستاها از وزارت 
خانه اي به وزارت خانه ديگر موجبات سردرگمي را در مديريت 

ي به وجود آورد. با وجود اين وضعيت در اين دوره روستاي
روستاهاي كشور، هم چنان در انزوا، فقر و محروميت به سر مي 

 .]6[بردند 

با پيروزي انقالب : دوره چهارم پس از پيروزي انقالب اسالمي
اسالمي و تغيير و تحوالت بنياني كه در شيوه حكومت، نوع نگاه 

 تغيير نگرش به روستا ايجاد شدبه انسان، سازماندهي اجرايي و 
با اين همه، اهداف انقالبي ايجاب مي نمود كه نهادهايي  .]11[

همچون تشكيل هيأت هاي هفت نفره، شوراي عالي كشاورزي، 
مراكز خدمات كشاورزي، مراكز و خانه هاي بهداشت مجتمع 
هاي بهزيستي روستايي، كميته امداد، بسيج و شوراي اسالمي 

دهياري ها عالوه بر جهادسازندگي، بنياد مسكن با روستا و 
خواست مردم بوجود آيد تا در شرايط جديد اداره امور روستاها را 

قانون تشكيالت و وظايف  1375در سال  .]3[به عهده بگيرند
شوراهاي اسالمي با اصالحات جديد به تصويب مجلس رسيد و 

شكل  1377اولين دوره ي جديد شوراهاي روستايي در سال 
گرفت. تا كنون دو دوره شوراي اسالمي به اتمام رسيده و دوره 

مشغول فعاليت هستند. بر اساس قانون،  سوم شوراهاي اسالمي
نفر مي باشند و  5تا  3تعداد اعضاي شوراهاي اسالمي روستا بين 

مي توانند براي مسائل اجرايي روستا، فردي را به عنوان دهيار، 
ظر شوراهاي اسالمي روستا انجام فعاليت انتخاب نمايند تا زير ن

اساس آخرين اطالعات سازمان شهرداري ها و  بر .]11[نمايد
 21662، تعداد 1387دهياري هاي وزارت كشور، در خرداد 
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دهياري در سراسر كشور تشكيل شده اند. تأسيس دهياري در 
روستاها را مي توان نقطه عطفي در تاريخ مديريت روستايي به 
شمار آورد، زيرا از هنگام دخالت دولت در مديريت روستايي و 
تأسيس انجمن ده، همواره مديريت امور روستا بر عهده انجمن يا 

عالوه بر شورا در حال شوراي ده بود، اما با تأسيس دهياري 
حاضر دو نهاد مديريت در روستا وجود دارد. آنچه بديهي است 
اين موضوع است كه الگوي تأسيس دهياري در روستاها برگرفته 
ازساختاركنوني مديريت شهري كشوراست كه دو نهاد شوراي 

  .]4[شهر و شهرداري در آن حضور دارند 

ايي در سال هاي قبل و با توجه به تغيير و تحوالت مديريت روست
بعد از انقالب در اغلب مواقع شاهد ضعف و خالء مديريت 
روستايي در كشور بوده ايم، هر چند تشكيل شوراهاي اسالمي 
روستا پس از انقالب اسالمي گام مثبتي به سوي جلب مشاركت 
بيشتر روستاييان در مديريت توسعه روستايي بود، شوراهاي 

يم گيرنده و غير اجرايي بودند و اسالمي روستا، نهادي تصم
ضرورت داشت تا در كنار آن مديريت اجرايي كه بتواند امور 

قانون «روستا را رتق و فتق نمايد تأسيس گردد،از  اين رو 
در سال » تأسيس د هياريهاي خود كفا در روستاهاي كشور

به تصويب مجلس پنجم شوراي اسالمي رسيد. تأسيس  1377
دولتي نشانه اي از حركت به سوي اجراي اين نهاد عمومي غير

نظام نوين مديريت در روستاهاست كه مي تواند تحول شگرفي 
در فرايند مديريت و توسعه روستايي ايجاد نمايد. به هر حال با 
توجه به نو پا بودن اين نهاد مديريتي و وضعيت خاص نواحي 
روستايي، مسلماً شوراها در كنار نقاط قوت و ضعف هايي كه 
دارند، گذشت زمان، اصالح قوانين و مقررات، و تكامل فرهنگ 
شورايي مي تواند قوت ها را به حداكثر و ضعف ها را به حداقل 

 .]6[ ممكن برساند

 
 .]5[ساختار مديريت جديد روستايي در ايران  :1شكل

 ارتباط متقابل شورا و دهياري

توسعه در دهه هاي اخير از جمله راه كارهايي كه در فرايند 
روستايي و در حوزه مديريت روستا همراه با مشاركت مردم مورد 
توجه ويژه برنامه ريزان و كارشناسان قرار گرفته، ساخت و رشد 
ظرفيت ها و قالب هاي جديد براي همكاري هدفمند و تعريف 
شده مردم جوامع روستايي در مديريت روستاها بود و بر اين 

در  ديدار شدند و رشد يافتند.اساس شوراها و نهاد هاي محلي پ
ايران نيز پس از تحوالت و چالش هاي فراوان در عرصه مديريت 
روستايي، شوراي اسالمي روستا و دهياري ها پا به عرصه 
مديريت روستايي كشور نهادند. همان گونه كه از نام شورا پيدا 
است، ايجاد تعامل و همكاري و همياري براي تسهيل در فرايند 

روستايي از اهداف مهم اين نهاد مردمي است. لذا توسعه توسعه 
پايدار روستا مستلزم ارتباط و همكاري دو سويه و قوي ميان اين 
دو موجب تسهيل در اداره امور روستا و از طرفي تسريع در روند 
توسعه روستا خواهد بود. به طور كلي مي توان چهار وظيفه 

 . ]1[ هياري ها برشمردمشترك براي شوراهاي اسالمي روستا و د

 
 .]1[نمودار وظايف مشترك شورا و دهيار :2شكل 

در اين تقسيم بندي نقش شوراها به ابعاد تصميم سازي و تصميم 
درصد  37گيري و دهياري ها به اجرايي دسته بندي شده است. 

بند  18از وظايف دهياري ها وظايف ارتباطي است. به طوري كه 
گانه دهياري ها به تعامل با ديگران ارتباط دارد.  48از وظايف 

وظايف شوراها ارتباط يا درصد از  57اين در حالي است كه 
تعاملي است. با توجه به وظايف فوق، ضرورت تعامل و همكاري 
ميان شوراي اسالمي و دهيار دو چندان آشكار مي شود. شوراي 
اسالمي روستا و دهياري به عنوان دو بال نهاد مديريت روستايي 
وظيفه دارند تا ضمن برقراري ارتباطي هماهنگ و قانونمند، با 

اداره امور روستا را ردم و متناسب با مقتضيات محلي، مشاركت م
در حال حاضر مديريت روستايي در ايران با  .]5[بر عهده گيرند

مسايل و مشكالتي مواجه است كه نيازمند توجه از سوي 
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اين چالش ها را مي توان در  مسئوولين و سياستگزاران مي باشد
 موارد زير ارايه نمود:

روستايي: يكي از مشكالت اصلي مديريت مديريت واحد  -1
شهري كشور پراكندگي مسووليت مديريت شهري در نزد سازمان 
هاي دولتي و شهرداري است. شكل مطلوب مديريت شهري 
ايجاب مي كند شهرداري مسووليت مديريت شهري را با توجه به 
پايه دمكراتيكي و انتخابي اش داشته باشد. مديريت نوين 

مي گذراند بايد از  را ه روزهاي آغازين خودروستايي كشور ك
همان ابتدا بر پايه مديريت واحد روستايي يعني رهبري دهياري 

به ساير سازمان ها به فعاليت  بپردازد. تصريح قانوني با نسبت 
تهيه لوايح و طرح هاي الزم و توجيه مقامات دولتي و محلي به 

در اين خصوص ويژه اعضاي شوراهاي اسالمي روستا و دهياران 
الزامي است. هم چنين براي پيشبرد مؤثر تقاضاهاي مديريت 
روستايي و بهره گيري مؤثر و بهينه از امكانات و ظرفيت ها الزم 
است تا اجازه و امكان تشكيل اتحاديه هاي محلي مديريت 

گر چه در  .]6[روستايي و يك اتحاديه سراسري داده شود
شهري و شهرداري الگو مديريت نوين روستايي از مديريت 

برداري شده است ولي مديريت روستايي ظرافت خاصي را مي 
مديريت محيط زيست و توسعه پايدار،  به طلبد كه در آن بايد

بحث اشتغال جوانان روستايي، شناسايي قابليتها  و استعداد 
روستا جهت اشتغال به منظور جلوگيري از مهاجرت و تخليه 

زيرا توسعه روستايي فقط توسعه   و .... توجه شود روستاها
عمراني و فيزيكي روستاها نيست كه امروزه متأسفانه دهياريها 
بيشتر به دنبال اجراي پروژه هاي عمراني در روستاها هستند در 
صورتيكه اگر به اقتصاد روستائيان توجه شود و اقتصاد خانوارها 

ستا تقويت شود ، روستائيان خودشان چنين امكاناتي را به رو
روستا و امكانات زير بنايي را ترك كرده و خواهند آورد وگر نه 

راهي شهرها خواهند شد و سرمايه گذاري هاي دولتي نيز هدر 
 خواهند رفت.

فقدان قوانين مشخص و روشن كه سازمان هاي مختلف، به  -2
ويژه نهادهاي دولتي را به همكاري با شوراهاي اسالمي روستا 

ارتي نبود مرجع خاصي براي رفع مشكالت ملزم كند و يا به عب
حقوقي و اداري شوراها. شوراهاي اسالمي روستايي در انجام 
وظايف خود نيازمند همكاري ساير سازمان ها، نهادها و كنشگران 

كه  در عرصه هاي گوناگون، از جمله سازمان هاي دولتي هستند.
متأسفانه بيشتر شوراها از اين وضعيت نا راضي هستند و اذعان 

 مي نمايند كه به آنان توجه نمي شود. 

عدم توجه به بحث مشاركت و نظارت مردمي: عامل ديگري  -3
است كه بايد در بحث مديريت روستا به آن توجه كرد نهادينه 

م شدن مشاركت مردمي در زمينه تصميم گيري و اجرا است. الز
است كه برنامه ريزي و انجام طرح هاي هادي عمراني در حوزه 
روستايي با مشاركت و مشورت مردم روستا صورت گيرد چون 
تصميمات بر زندگي مردم روستا اثرات زيادي دارد و از اين رو 
مردم اين اجازه را دارند تا در تمام مراحل برنامه ريزي و 

ي ها مشاركت رسيدگي به طرح هاي عمراني و تصميم گير
امروزه سطح تحصيالت و آگاهي در بين  .]17[داشته باشند 

مردم و جوانان روستايي باال رفته است و مي توانند در برنامه 
ريزي براي روستاي خودشان مشاركت داشته باشند و پيشنهادات 
ارزنده اي بدهند و لي چون سالهاست كه برنامه ها در كشور ما 

و در طرحهاي عمراني اجرا ميشود "پاييناز باال به "بطور سنتي 
نيز از طرحهاي شهري الگو برداري مي شود و به علت نبود اعتبار 
براي اجراي كامل طرح هادي براي همه روستاها بعضا طرح 
هادي نيمه تمام اجرا مي شود و فقط به تعريض يك خيابان 

حتي از شوراهاي اسالمي و دهياران  به و پرداخته مي شود 
 مديران روستا نيز نظر خواهي نمي شود. عنوان

آموزش نيروي انساني: نيروي انساني مطلع و آموزش ديده از  -4
عواملي است كه موفقيت سازمان را تضمين مي كند.  دهياران 
افرادي هستند كه مهم ترين نقش را در موفقيت دهياري ها ايفا 
مي كنند . از اين رو داشتن دهياران آموزش ديده از نيازهاي 

اسايي نيازهاي اساسي مديريت روستايي كشور است. شن
آموزشي، تعريف سر فصل هاي آموزشي و دوره هاي مورد نياز و 
امكانات و ابزارهاي آموزشي اقداماتي هستند كه انجام آنها 
نيازمند برنامه ريزي و مطالعه است. انتشار كتابها و نشريات با 
ماهيت آموزشي و اطالع رساني اقدام ديگري است كه مي تواند 

ا اين هبحث آموزش يكي از مهمترين چالش در .]4[انجام شود 
است كه رشته تحصيلي  دهياران با روستا و توسعه روستايي هم 
خواني ندارد و شرط رشته تحصيلي خاصي براي تصدي دهياري 

و دهياران مي توانند فارغ التحصيل هر  در نظر گرفته نشده است
بگيرند در  به عهده رشته اي كه باشند مديريت روستا را 

با  به بركت انقالب و نظام جمهوري اسالمي  ورتيكه امروزهص
در اقصي نقاط كشور فارغ توسعه واحد هاي دانشگاهي 

التحصيالن رشته هايي مانند جغرافياي روستايي ، توسعه 
روستايي ، علوم اجتماعي و ... كه در خصوص روستا و برنامه 

زياد  ريزي روستايي آموزش ديده اند در بين جوانان روستايي
شده كه مي توانند مديريت بهتر و علمي تري را  در روستاها 
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داشته باشند كه نگارنده بارها با ارتباطي كه با دهياران داشته ام 
 اين خأل را احساس نموده ام.

منابع مالي پايدار: يكي از چالش هاي اصلي تمام نهادهاي  -5
است. اگرچه محلي، داشتن منابع مالي و پايدار براي ارائه خدمات 

منابع مالي چندي براي دهياري ها پيش بيني شده، اما الزم 
است تا با انجام مطالعات الزم منابع درآمدي ديگري كه پايدار 
باشند مانند درآمدهاي ناشي از گردشگري، شناسايي و تعريف 
شوند. موضوع ديگر بهره وري يا استفاده بهينه از منابع است. 

استفاده از فن آوري هاي مؤثر و  افزايش دانش هاي تخصصي،
تعمير و نگهداري از ابزارهاي مناسبي است كه هزينه هاي 
دهياري ها را كاهش مي دهد. تعريف و عملياتي ساختن اين ابزار 
ها نيازمند مطالعات و پژوهش هاي تخصصي است كه بايد انجام 

 .]16[گيرد 

از حالت مدير يت روستايي گرچه طي چند دهه اخير به مرور  -6
اقتدار گر خارج شد و به سوي توزيع بيشتر قدرت حركت كرد اما 
اين توزيع قدرت به انسجام مديريت لطمه وارد آورد و يكپارچگي 
مديريت روستايي را از ميان برد. بي انسجامي و تجزيه مديريت 
روستايي در حال حاضر يكي از دشواريهاي اساسي اعمال 

و گاه اين تجزيه  ر است.مديريت در جامعه روستايي كشو
مديريت و عدم هماهنگي و همدلي بين مديران روستا همانند 

 سدي مانع توسعه روستاهاست. 

سطح سواد و تحصيالت يكي ديگر از موانع اساسي در ارتباط  -7
بهينه شوراي روستا و دهياري است. سطح پايين سواد شورا و 

كال و دهياري به خصوص شوراهاي اسالمي روستا موجب اش
كندي اداره امور روستا و خلل در اجرا و پايين آمدن راندمان 

 1387به طوري كه طبق آمار جمعيتي سال آموزش شده است. 
نفر زير ديپلم، 4559دهيار،  21662دهياران كشور، از تعداد 

نفر ليسانس،  3148نفر فوق ديپلم،  2154نفر ديپلم،  11627
دانشجويان و افراد حوزوي نفر شامل  56نفر فوق ليسانس و  119

است. همچنين بررسي جمعيتي شوراي اسالمي روستايي نشان 
گر سطح سواد پايين آن ها مي باشد. طبق آمار مذكور از تعداد 

زير  ۲۲۱۸۸ روستاشوراهاي اسالمي نفر اعضاي  102898
 628باالتر و نفر ليسانس و  7597نفر فوق ديپلم،  5371ديپلم، 

ي، دانشجو) بوده اند. بنابراين بيشترين نفر نيز ساير( حوزو
 .]6[دارندگان مدرك تحصيلي پايين در دو نهاد مشاهده مي شود

مي توان يكي از عوامل را مهاجرت افراد تحصيل كرده از روستا 
ذكر كرد و اينكه افراد تحصيل كرده ساكن در روستا هم به علت 

و  مشكالتي كه پيش روي شوراست ( نداشتن اعتبار و حقوق
بيمه و...) رغبتي در كانديد شدن براي شورا از خود نشان نمي 

 دهند.

تجهيزات، ابزارها و تأسيسات: ارائه خدمات اصلي محلي مانند  -8
تأمين بهداشت و نظافت، زيباسازي محيط كالبدي و ايمني 
نيازمند ابزارها و تجهيزات است. كوچكي اندازه محيط سكونتگاه 

اصي از ابزارها را براي مديريت روستايي كاربرد انواع خروستايي 
الزامي مي كند. در حال حاضر اطالعات زيادي در اين باره در 
دسترس نيست. هم چنين مسأله ارتقاي كيفيت، ارائه استاندارد 
يكسان، ارائه خدمات پس از فروش و آموزش، تهيه برنامه هاي 
عملي و مديريتي را در خصوص پاسخگويي شايسته به چالش 

 .]6[جهيزاتي الزامي مي سازدت

بودن ويژگي هاي فردي و خانوادگي و دارا در مديريت سنتي   -9
به عبارت گويا تر عقل و خردمندي، توان مالي مناسب و بي نياز 
نسبي معتمد بودن و خالصه آنچه به لحاظ اين مسئوليت مورد 

از آن  شد.مي نياز بوده از اصول اساسي انتخاب كدخدا محسوب 
پس با انتخاب اعضاي انجمن ده ، شوراي اسالمي ده و شوراي 
اسالمي شهر و روستا از طريق صندوق آراء، تنها شمارش آراء 
تعيين كننده مدير آينده ده گرديد؛ آنهم در دوره اي مشخص و 

، تضادها در واگذاري نقشها و تعبيرات مختلف از  البته كوتاه.
ا، موجب شد تا هيچ يك از مديران وظايف و اختيارات مدير روست

نام برده نتوانند هماهنگي اجتماعي روستا را كه از ضرورتهاي 
تحول اقتصادي، خدماتي و فرهنگي روستا به شمار مي رود 

ت آينده جوامع روستايي يدر مورد مدير .كنند يسامان بخش
كشور ضمن اينكه براين باور هستيم كه كدخداي سابق مدير 

بود و امروز آينده جوامع روستايي نيازمند مان خاص خود ز
مديران زمان خويش اند. به اين موضوع تاكيد مي شود كه 
مديريت امروزي روستاها نيز قادر نيست تا نظم مورد نياز را در 
ابعاد مختلف حيات مناطق روستايي تامين كند. لذا ابعاد قدرت و 

اكنون هم  .]8[مسئوليت آن به ساماني دوباره نيازمند است
ويژگي هاي ويژگيهايي كه براي مدير سنتي روستا گفته شد (

فردي و خانوادگي و به عبارت گويا تر عقل و خردمندي، توان 
مالي مناسب و بي نياز نسبي معتمد بودن و خالصه آنچه به 

 نيز  ) براي انتخاب شوراهالحاظ اين مسئوليت مورد نياز بوده
چنين ويژگيهايي كمتر  ولي متأسفانه افرادي با ضروري است

كانديد شورا مي شوند و رغبتي براي شورا شدن ندارند و نگارنده 
مصاحبه هايي كه با چنين افرادي داشته ام اظهار مي نمايند كه 
يكي از عوامل اصلي در عدم كانديد شدن آنان از بين رفتن 
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احترام به بزرگتر و شورا خصوصا در نسل جوان امروزي است. 
ن روستا در گذشته از احترام خاصي بين اهالي زيرا  مديرا

برخوردار بودند و اهالي  از مدير روستا حرف شنوي داشتند. و به 
در بسياري از روستاها اصال كسي حاضر نيست عضو طور كلي 

شورا باشد و اين مسئله يك چالش اساسي پيش روي مديريت 
مقاله نوين روستايي است كه بايد چاره انديشي شود كه در هيچ 

 و پژوهشي به اين موضوع اشاره نشده است.

در مديريت نوين روستايي جمعيت زنان روستايي به عنوان  – 10
نيمي از جمعيت روستا و مشاركت در توليد و توسعه روستايي در 

بسيار ناچيزي از زنان روستايي در  در صدانزوا قرار گرفته اند و 
بايد  تأمل است.انتخابات شوراها شركت كرده اند كه قابل 

 بسترهاي الزم جهت شركت زنان در مديريت روستا فراهم شود.

در عصر حاضر موضوع مديريت و اهميت آن درباره هر گونه  -11
فعاليت اعم از فرهنگي اجتماعي و اقتصادي به صورت رشته هاي 
تخصصي در دانشگاهها آموزش داده مي شود مانند مديريت 

آيا امروزه با  ....يت استراتژيك و صنعتي ، مديريت دولتي، مدير
جهاني شدن و پيچيدگيهاي مسائل جامعه امروزي و ورود 
روستاها به عصر انفجار اطالعات و ارتباطات در اين دهكده 

شايسته است كه  نسبت به مديريت  21جهاني در آستانه قرن 
روستايي بي تفاوت باشيم ؟مسلما زيانهاي جبران ناپذيري از اين 

آينده خواهيم ديد كه جا دارد هم اكنون با همكاري  غفلت در
اساتيد دانشگاهي پژوهشگران متخصصان و كارشناسان 

مديريت "سياستگزاري و اجرايي نسبت به راه اندازي رشته 
در دانشگاهها اقدام شود تا با تربيت مديران اليق و  "روستايي

ع پايه بعنوان توليد كنندگان مناب علمي براي روستاهاي كشورمان
 كشاورزي شاهد شكوفايي هر چه بيشتر روستاها باشيم.

نگارنده با ارتباط نزديكي كه با دهياران داشته ام همگي به  -12
بوده اند  وضعيت آينده خود دليل نداشتن امنيت شغلي نگران

زيرا شوراهاي اسالمي طبق قانون فقط براي مدت چهار سال 
فردي را به عنوان دهيار انتخاب مي نمايند كه پس از سپري 
شدن مدت چهار سال و انتخاب شوراهاي اسالمي جديد دهيار 
سمت خود را از دست مي دهد و فرد ديگري جانشين آن خواهد 

ندارند تا با عالقه و اي شد بنابر اين دهياران رغبت و انگيزه 
اشتياق وظايف خود را انجام دهند كه الزم است در اين قانون 

 بازنگري شود.

 فرصت ها و قابليت ها 

نوين روستايي از توانمندي ها و قابليت هاي قابل مديريت 
مالحظه اي برخوردار است. به نظر مي رسد بخشي از اين قابليت 

به طرز بهينه اي مورد ها به دليل چالش ها و دشواري ها 
استفاده قرار نمي گيرند و بخشي نيز به طور كلي بدون استفاده 

 مانده است. كه به شرح زير مي باشد:

ديدگاه و توجه جديد مثبت به توسعه مديريت روستايي كشور  -
 در بين نهادها و سازمان هاي دولتي؛

 وستا؛نوپا بودن نهاد دهياري و وجود انگيزه در بين جوانان ر  -

وجود زنان دهيار به عنوان تقويت كننده امور اجتماعي،  -
 بهداشتي روستا؛

از منابع وجود دانش بومي غني براي بهره وري مناسب و مؤثر  -
 روستا؛

وجود ظرفيت ها و پتانسيل هاي بالقوه در محيط روستايي  -
 براي اخذ عوارض در جهت تقويت منابع درامدي روستايي؛

دهياري و شوراي اسالمي روستا به عنوان رابط وجود نهاد  -
نهادهاي دولتي و مردمي جهت رفع مشكالت و خواسته هاي 

 روستاييان؛

آمادگي نسبي ساختار مديريت نوين روستايي در پذيرش  -
  .]5[نوآوري ها و فعاليت هاي نوين در روستاها

 نتيجه گيري جمع بندي و .    3

در كشور ما پس از تحوالت و چالشهاي فراوان در عرصه مديريت 
روستايي شوراي اسالمي روستا و دهياري ها پابه عرصه مديريت 
روستايي نهادند، كه از مديريت شهري و شهرداري الگوبرداري 
شده است كه خود داراي چالشهاي فراواني است مديريت 

مي طلبد  روستايي نسبت به مديريت شهري ظرافت خاصي را
همان گونه كه از نام شورا پيداست ايجاد تعامل و همكاري و 
همياري براي تحصيل در فرايند توسعه روستايي از اهداف مهم 
اين نهاد مردمي مي باشد و شورا به عنوان نهاد تصميم گير 
برنامه ريز و تأثيرگذار و دهياري به عنوان بازوي اجرايي شورا و 

شناخته مي شود بنابراين وظيفه شورا  مسوول اجراي امور روستا
امروزه با جهاني شدن و پيچيدگي هاي مسائل جامعه امروزي و 
ورود روستاها به عصر انفجار اطالعات و ارتباطات در آستانه قرن 

بسيار مهم مي باشد كه متأسفانه با چالش هاي فرواني مواجه  21
وانع است. كه سطح پايين سواد و تحصيالت شوراها يكي از م
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اساسي و موجب اشكال و خلل در اداره امور روستاها شده است. 
كه در اين مقاله به آن پرداخته شد. كه در همين زمينه مهاجرت 
افراد تحصيل كرده روستاها و عدم مشاركت آنان در مديريت 
روستاها و نداشتن انگيزه در شوراهاي كنوني به داليل مختلف 

رد همچنين تخصصي نبودن كه خود جاي بحث جداگانه اي دا
رشته تحصيلي دهياران، نداشتن امنيت شغلي، منابع مالي 

و...  هازنان روستايي در مديريت روستا مشاركتمحدود، عدم 
 در كشور ما مديريت روستايي كه ن ادعااي همگي دليلي است بر

. در اين مقاله پيشنهاداتي از مي باشدساماني دوباره نيازمند 
 مديريت روستايي در دانشگاهها براي يتخصص جمله ايجاد رشته

دهياران آينده و همچنين استفاده از فارغ التحصيالن تربيت 
رشته هاي مرتبط با روستا از جمله توسعه روستايي، جغرافياي 

داده شد. يكي از اشكاالت اساسي در  بعنوان دهيار روستايي و..
ر آينده انتخاب شوراها استفاده از صندوق آراء و تعيين مدي

روستاها در دوره اي مشخص و كوتاه است كه در اين انتخابات به 
داليلي كه در متن مقاله به آن پرداخته شد( از بين رفتن احترام 

خردمندي و به بزرگتر و...) افراد اليق كه داراي توان مديريتي و 
د، به عنوان شوراي اسالمي باش  تخالصه آنچه الزمه مديري

و به طور كلي به علت مشكالتي كه پيش روي كانديد نمي شوند 
شوراها قرار دارد در بسياري از روستاها كسي حاضر نيست به 
عنوان شوراي اسالمي روستا انتخاب شود كه بايد در اين خصوص 

 چاره انديشي شود.

مديريت جديد روستايي، بر ظرفيت هاي جوامع محلي، با اداره 
ن متكي است. در مقطع دقيق مكان و بهره برداري از منابع آ

كنوني با جهاني شدن ارتباطات و تمركز سرمايه ها، مجموعه 
مديريت بايد با ارائه راهكارهاي مفيد و ابتكار در عمل براي 

تالش كند. بنابراين در برنامه ريزي هاي  روستاهاسازندگي 
توسعه روستايي بايد به مديريت نوين روستايي براي نوسازي 

زيرا از اين طريق مي توان شناخت  ه باشدروستايي توجه داشت
الزم براي برنامه ريزي توسعه و اجراي آن در محيط روستا را 

مديريت جديد روستايي با توجه به نو پا بودن نيازمند عملي كرد. 
مدي است كه بتوانند با تكيه بر اراده مردم و ارتباط آمديران كار

رسمي و منطقي با دولت، ضامن برقراري ارتباط پايدار، دوسويه 
مردم و حكومت بوده و بخشي از وظيفه مديريت و تحول در 

بر اساس چنين شرايطي و با جامعه را بر عهده داشته باشند. 
نتايج بدست  توجه به تجربيات موجود، مشكالت و قابليت ها و

آمده مي توان پيشنهادات زير را براي تقويت و توسعه مديريت 
 نوين روستايي در ايران مطرح نمود:

ارتباط و تعامل مثبت و سازنده با متوليان امر سياستگذاري،  -
و هدايت دهياران و شوراهاي اسالمي روستا در تمامي  راهبري

مان ها و نهادهاي سطوح و برقراري تعامل با كليه دستگاهها، ساز
 متولي و مرتبط با امور توسعه روستايي؛

ايجاد زمينه هاي اعتقاد مسووالن و متوليان توسعه روستايي به  -
 ضرورت و اهميت مشاركت مردمي؛

 ساماندهي مشاركت هاي مردمي در مديريت نوين روستايي؛ -

ايجاد هماهنگي ميان برنامه ها و اقدامات دستگاههاي ذي ربط  -
ارچوب توسعه پايدار روستايي شامل برنامه ريزي آموزشي، در چ

 ظرفيت سازي و اطالع رساني در سطوح ملي و محلي؛

تعيين نقش و جايگاه دهياري، شوراي اسالمي، مردم و نهادها و  -
 ؛دستگاههاي دولتي، در فرايند تهيه برنامه

چگونگي اختصاص اعتبارات ملي به فعاليت هاي مرتبط  -
هم اهداف ملي را تأمين نمايد و هم موجب پويايي روستاها كه 
 روستا گردد؛

آموزش هاي عمومي، فني، مديريت روستايي، توجه به اجراي  -
تكنولوژي و ... كه جهت گيري هاي نوين كشور به طرف آنهاست 

 را در روستاها به اجرا درآورد؛

مساعدت و همكاري با دهياري ها در امر ايجاد محيط هايي با  -
 فرهنگي و گردشگري در راستاي توسعه پايدار؛ويژگي هاي 

تثبيت و پايدار نمودن كمك هاي فعلي دولت به دهياري هاي  -
 كشور؛

حمايت از ايجاد اشتغال و افزايش نقش فعاليت هاي صنعتي و  -
 ي رشد روستايي.ار در كانون هارخدماتي قابل استق

اگر قائل باشيم كه نهاد دهياري يك نهاد مردمي و قرار است 
نهادي پايدار در مديريت و توسعه روستايي باشد ، بايد بدانيم كه 
در صورتي اين نهاد پايدار و موفق خواهد بود كه خود را به 

  :ويژگي هاي زير نزديك كند
نهادي پايدار است كه هر چه بتواند فراگير  :فراگير بودن  -1

باشد دهياري ها بايد همه جامعه روستايي را با يك ديد و نگاه 
ببيند و نبايد گروههاي خاصي از مردم روستا از خدمات دهياري 
بهره مند شوند دهياري ها بايد در ارائه و توزيع خدمات به 
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ي را محالت و بخش هاي مختلف روستا فرهنگ عدالت توزيع
  ؛رعايت كند

تا حد ممكن بايد مديريت روستا در  :مديريت واحد روستا  -2
دهياري متمركز شود . همه بايد نهاد را به عنوان عنصر تسهيل 

روابط بين مردم و دولت بپذيرند . در نهايت ، دهياري ه كنند
متولي روستا است و بايد همه امور روستا با هماهنگي اين نهاد 

و ساير سازمان هاي دولتي مربوط به روستا نيز  انجام بپذيرد،
نسبت به اين مديريت واحد كمال همكاري و هماهنگي را داشته 

 ؛باشند

يعني براي نهاد دهياري ها مردم اصل باشند،  :مردم گرايي  -3
در اين صورت رضايتمندي مردم را بدست خواهد آورد. اگر 

آن نهاد پايدار اساس دهياري بر رضايتمندي مردم استوار باشد 
 ؛خواهد بود

مشاركت مردم در مديريت روستايي يكي از محورها و    -4
روستايي است بنابراين الزم نوين اهداف اساسي در مديريت 

است، مشاركت هاي مردمي در تمامي مراحل تصميم گيري، 
 ؛كيد قرار گيردأبرنامه ريزي، اجرا و بهره برداري مورد ت

نهاد غير دولتي است ولي به نظر مي با اينكه دهياري يك   -5
رسد، بيشتر نگرش و ديدگاه از باال به پايين و يك نهاد دولتي 
است كه از سوي بخشداري ها، فرمانداري ها و استانداريها اداره 
مي شود الزم است مسئولين امر نسبت به اين نكته توجه داشته 

 ؛   باشند

ح روستايي الزم به منظور مديريت يكپارچه و واحد در سط  -6
است، تفاهم نامه هاي مشتركي با نهاد ها و سازمان هاي درون 
روستا و از خارج از روستا در زمينه هماهنگي و ساماندهي كليه 

 ؛امور روستا منعقد گردد

محدوديت منابع مالي دهياري ها براي انجام امور محوله،   -7
ظايف يكي از عوامل اصلي محدوديت ها و مشكالت در انجام و

دهياري ها مي باشد. بنابراين در اين زمينه سازمان بايد نسبت 
به مساعدت مالي از طرف دولت، اخذ عوارض در مقابل ارائه 
خدمات عمومي، استفاده از تسهيالت مالي بانك ها و مشاركت 

 مردمي در جهت بر طرف كردن اين مشكل اقدام نمايد.

دهياران تعامل خود را با شوراي اسالمي روستا تا حد ممكن   -8
افزايش دهند، چراكه اين امر كمك شاياني به استقرار مديريت 

 واحد روستايي خواهد كرد.
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