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 چکیده

ترر  مدیریت مهمترین عامل درحیات، رشدوبالندگی یامرگ یک جامعه است وروندحرکت ازوضع موجودبه سوی وضع مطلوب راکن

می کند. روستاهابه منزله مکان هرایی خراب باشریوه زنردگی وفعالیرت هرایی متسراوت نشربت بره شرهرهانیازمندالگوی مردیریتی 

(. امروزه مدیریت روستایی 6831مجزاومنطبق باشرایط اقتصادی، اجتماعی وبوم شناختی حاکم برروستاهشتند)رکن الدین افتخاری،

به طوریکه باتوجه به تغییر شرایط ومقتضیات زمانی، دیگر ساختارسنتی مدیریت درمناطق  سنتی بامشکالت عدیده ای روبه رواست.

تحلیلری مبتنری برمنرابع اسرنادی وکتابخانره ای بروده  -روستایی قادربه حل مشکالت کنونی نیشت. روش تحقیق حاضر، توصیسی

 زمانهای مدیریت روستایی درایران می پردازد.وبابررسی ادبیات مکتوب درصددبررسی روند، ساختارمدیریت روستایی وعملکردسا

نتایج نشان می دهد، تشکیالت اداره روستاهاومدیریت روستایی دردهه های گذشته فاقدثبات کافی بوده ودایم درحا  تغییروتحو   

  درروندرشدو اندونداشتن متولی واحد درمدیریت صحیح درروستاها، منجربه تداخل درشرح وظایف دستگاههای اجرایی وایجاداخال

هرای مختلرف،  NGOتوسعه روستاهاشده است وهمچنین یافته هانشان دادکه: مدیریت روستا می توانردباآموزش مرردم وتشرکیل 

 زمینه راجهت رشدوتوسعه آتی روستاهافراهم نمایند.

 واژگان کلیدی:

 توسعه روستایی، دهیار ،روستایی مدیریت نوین
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 مقدمه

موضوعی است که همراه با زنردگی اجتمراعی انشران و حتری  ،دیریت و به خصوب هدایت و رهبریموضوع اندیشه اداری و دانش م

تگی بایدتوجه داشت که شیوه رهبری و مدیریت در هر تمردنی بشر (.022-6883،1)حقیقی و همکاران،ه استقبل از آن مطرح بود

تراری  آن بره وترازه نیشرت ووریت یرک پدیرده نبنابراین بدیهی است مردی (.6ب،6882)رضاییان،به ساخت فرهنگی آن تمدن دارد

مرتبط می گردد و به تدریج کره از  تاری  اجتماعی بشر یعنی زمانی که بشر از زندگی انسرادی به زندگی اجتماعی قدم گذاشت،صدر

سررانجام  به زندگی مدرن صنعتی وندگی مقدماتی کشاورزی و پس از آن به زو قبیله ای وسپس  زندگی خانوادگی به زندگی قومی

ارزی از حیرات وان یک سرکونتگاه انشرانی جلروه برروستا بعن (. 8ب،6888)کیا،قدم می گذارد به زندگی بشیار پیچیده عصر حاضر

حسظ و تداوم روستا و روسرتا نشرینی  .است که با زندگی انشان در این کره خاکی قرین بودهاجتماعی و فرهنگی می باشد اقتصادی،

کره  اقتصادی انشان امروزی دارد و از طرفری توسرعه و پیشررفت از مشراالی اسرت طبیعی و اجتماعی،ت انقش اساسی برتداوم حی

لذا می توان گست که توسعه روستایی به عنوان شکلی از توسعه پایدار و همه جانبره  همواره مورد توجه همه اقشار جامعه می باشد.

اشد و به عنوان راهبردی با اهمیت برای تامین نیازهرای اساسری و همواره یکی از دغدغه های اصلی برای پیشرفت هر کشوری می ب

یت مردیردر فرآیندبرنامره ریرزی و توسرعه روسرتایی،  (.06ب،6883ر،)مخبالقی می شرودتوزیع بهینه منافع ناشی از توسعه ملی ت

چنانچره  خواهرد یافرت.اهردا  توسرعه روسرتایی تخقرق ن و بدون یک مدیریت مشرروع و کارآمرد،جایگاه و نقش بشیار مهمی دارد

 روستایی که چند دهه پریش، انشانی و اقتصادی در جامعه سیق و تنظیم عوامل مختلف طبیعی،مدیریت روستایی را تل صاحبنظران،

در کل مدیریت روسرتایی  (.86،ب6838)آسایش،قنبری،بع خزانه کشور بود تعریف می کننداساس اقتصاد کشور و تامین کننده منا

وزارتخانره هرای دولتری بردون یی و تداخل فعالیرت هرای سرازمان هاور از هم پاشیده شدن مدیریت متمرکز روستادر ایران به خاط

هماهنگی با یکدیگر در نواحی روستایی در کنار مشاال دیگر روستاییان را بر آن داشته بود که از خود سلب مشئولیت کنند و خرود 

تایی ناتوان یافته و انجام هرکاری و یا حرل هرر مشرکلی را از دولرت و مقامرات را در تصمیم گیری و اجرای برنامه های توسعه روس

اهبردهرای منتخرب مبتنری برر آزمرون که همواره  ریت روستایی در ایران نشان می دهدبررسی فرآیند تحو  مدیر دولتی بخواهند.

استقرار دهیاری ها در روسرتاها زیرر نظرر  با وجود این .مشهوداستمحرز ووخطا بوده وفقدان یک مشی سازمانده دردراز مدت کامال

ینره زمشورای اسالمی روستایی به عنوان نهاد اجرایی مرحله تکاملی فراز و نشیب تحو  مدیریت روستایی می باشد. بنابراین ایجراد 

آینرده  (.6836،بابراییبابایی،)برای توفیق مدیریت روستایی واستمرار حیات مدیریت محلی درتصمیم گیری وتمرکزدراجراخواهد بود

در  منرابع موجرود مری باشرد.وکنتر  دقیق مکان وبهرره وری ازاداره متکی بر ظرفیت های جوامع محلی بامدیریت جدید روستایی 

مقابلره  نرواحی محلری،عملکرددقیرق برنامره ریرزی هرابرای توسرعه روسرتایی و سررمایه هرا،تمرکزمقطع جهانی شدن ارتباطرات و

مشرارکت را جمع گرایی و  بروز ابتکارها، محلی، ذا مدیریت جدید توسعه روستایی باید درک توسعهل خودکامگی و فردگراای است.با
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زیشت محیطری فضراهای -این وصف مدیریت روستایی دارایاجتماعی وبا به تحلیل مشکالت اقتصادی،در دستور کار قرار دهدوقادر

غیرر دولتری مری باشرندکه اخیررا بررای اداره امورعمرومی  دهای عمومی ونها دهیاری ها، (.6830)مطیعی لنگرودی،روستایی باشد

از اجتماعی بره سربب فرارو برودن درعرصه های اقتصادی و نظام مدیریت روستایی کشور مطرح شده اند. این سازمان ها،ردروستاها

ن مبرارزه برا زمینه هایی چرواین امکان را فراهم ساخته است تادر منسعت طلبی بخش خصوصی،بوروکراسی پیچیده بخش دولتی و

توجره بره امرور  بهداشت جامعه و خرانواده، رفاه، افزایش آگاهی های عمومی، جنگلداری، حساظت از محیط زیشت، ،فقر و گرسنگی

مردیریت  .(83ب،6838)رضروانی،ر از بخش خصوصری و دولتری عمرل کنندموفق ت زنان و کودکان و کاهش آسیب های اجتماعی،

این سازمان هاونهادها،  ت جامعه ومحیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمان هاونهادهاست.روستایی درفرآیند ساماندهی وهدای

وسایل تامین هد  های جامعه روستایی هشتند. هد  هایی که مردم آن راترسیم می کننردومی پذیرنرد. همچنرین مردیریت ابزارو

نهادهای عمومی هشتند. دراین فرآیندبامشارکت مرردم سه رکن مردم، دولت و توسعه روستایی فرآیند چندجانبه ای است که شامل

تحرت نظرارت وارزشریابی واز طرق تشکیالت وسازمان های روستایی برنامه ها وطرح های توسعه روسرتایی تردوین واجراگردیرده و

سرابقه از  بررسری ایرن مدیریت روستایی و چگونگی آن در ایران چندین قرن سرابقه دارد. (.648، ب6832)رضاییان، قرارمی گیرد

ران مدیریت روسرتایی ایر تجربیات گذشته است.ستاهاست و ازسوی دیگر متاثرازروش های اداره رویک سو حاوی نکات قابل توجه و

انقرالب اسرالمی انقرالب اسرالمی وپرس ازآن میان می توان به رویکردهای دو مقطع زمانی تا قبل ازرویکرد چندگانه ای است که از

ان و دیردگاه هرای حاکمرتسکرات مدیریت روستایی متکی بر انقالب اسالمی،قبل ازداشت که تا می توان ابراز در این باره اشاره کرد.

و جامعه روستایی اسرتوار  محور بینش روستاییاناما پس ازانقالب مدیریت روستایی بر سوی آن ها بود.حکومت ها و اعما  قوانین از

و بره صرورت سرازمان یافتره وفراگیرشرکل چارچوب قانون در دهه های قبلتاها ازگردید واز این رومشارکت روستاییان دراداره روس

مدیریت روستایی بطرور اخر  اعم واخیر توسعه روستایی درایران بطور طی چند دهه (.44:6838)قدیری معصوم و همکاران،گرفت

 جوامرع روسرتاییزنده ای که در برخری ازه و سااین نکته به معنای نسی اقدامات قابل توجذکر وردار نبوده است.روندمنشجمی برخاز

 علری. های مشخ  برای توسعه روستایی اسرتبلکه به مسهوم گشیختگی اهدا  و برنامه ها و فقدان راهبرد پذیرفته نیشت، صورت

ز هرم فاصرله برین واقعیرت هرای هنرو روستاها صورت گرفته است،رغم خدمات گشترده ای که ازسوی نهادهای دولتی وانقالبی در

دواهدا  توسعه زیاد است ومشالت ومشاال فراوانی درجامعه روستایی وجود داردکه ازسررراه برداشرتن آن مشراال ومشرکالت موجو

نره هرای توسرعه از ایرن رو ایجراد زمی (.42: 6838)مهدوی و همکراران،معاد  بااز بین بردن محرومیت ها درجوامع روستایی است

ناگسته نماندکه برنامه ریزی توسعه روستایی درایران فقرط  روستا می باشد.اجرایی درق یافتن مدیریت کارآمد تحقگروحدزیادی درتا

طرفی به رغم انکه طبق قانون باید از چنین برنامه ای کمتر وجود دارد. سطح محلی،گرددو در منطقه ای مطرح میدردوسطح ملی و

دسرتگاههای مختلرف اجرایری باوظرایف مشرابه  گردد،حذ  عمران روستاهاتوسعه و رتبط باموازی دستگاهها ملیت های مشابه وفعا

توسرط یرک البته انتظاربراین نیشت که همه امرور اجرایری درروستاها دارند.وموازی درزمینه برنامه ریزی ومدیریت روستایی حضور

دیریت رچره کرردن مریکپابین دستگاههای مختلف اجرایی حاضردرعرصه روسرتایی وآنچه مهم است هماهنگی  دستگاه انجام شود،

ضرروری دستگاههای ذیرربط بره عنروان یکری ازهماهنگی به طوری که وجودیک تشکیالت مشتقل برای روستاو، روستایی می باشد

 .(6838،8شمس الدینی،دهقانی و)امات برای روستاها محشوب می گرددترین اقد
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 روش تحقیق

بروده و بابررسری ادبیرات مکتروب درصردد بررسری  تحلیلی مبتنی برمنابع اسرنادی وکتابخانره ای -توصیسیاین پژوهش بر مبنای 

 روندوساختار مدیریت روستایی وعملکرد سازمانهای مدیریت روستایی درایران می پردازد. 

 پیشینه تحقیق

 ارایره داده انرد."بررسی محورها و چالش های مدیریت روستایی در ایران"(مقاله ای را تحت عنوان6838قدیری معصوم و همکاران)

 سرازمان هرا،وکه بدون شک مهم ترین راهبرد برنامه های مدون جمهوری اسالمی و وزارتخانره هایق آن هانشان می دهدنتایج تحق

سرپرستی سکونتگاههای روستایی ونحروه برنامره  این انتقا ،در دولت به روستاییان مطرح باشد.ی توان انتقا  مدیریت روستایی ازم

انتقرا  صرحیح  کشرور،ززدایی موجود درتوجه به سیاست های تمرکایی واگذارمی شودوباریزی واجرای برنامه ها نیزبه شورای روست

 ه های سیاسی و اجتماعی خواهد بود.جنبهای روستایی گامی مهم درتمرکززدایی ازابه شور مدیریت روستایی

ارااره "توسعه دهیاری هامدیریت نوین روستایی در جشتجوی راهکاری مناسب برای "(کتابی را تحت عنوان6833بدری و همکاران)

بره ابعراد مسهرومی و "کلیرات و مسراهیم"فصل او  کتاب تحت عنروان در قالب پنج فصل تالیف گردیده است.داده است.کتاب حاضر

مردیریت "فصل سوم کتراب برا عنروان می پردازد."سیر تحوالت مدیریت روستایی در ایران"فصل دوم به نظری مدیریت می پردازد.

در  های اسالمی اسالمی روستایی و دهیاری ها را به عنوان مدیران نوین روستایی در ایرران معرفری مری نمایرد.شورا"نوین روستایی

تاودهیاری ها درمشارکت روستایی توجره شرده اسرت و به نقش شوراهای اسالمی روس"مشارکت روستایی"فصل چهارم تحت عنوان

ی مدیریت نروین روسرتایی کاستی هاوایی به بررسی توانمندی هاآینده مدیریت روستاندازچشم درفصل پنجم چالش های پیش روو

 دیریت نوین روستایی مطرح می گردد.ونهایت راهکارهای پیشنهادی توسعه ممی پردازد

آموزش مدیریت روسرتایی: رویکرردی جدیرد در جهرت توسرعه پایردار در "( در پژوهشی تحت عنوان 6836 و همکاران ) سپه پناه

مهمترین و تاثیرگذارترین فاکتوردربقا، رشدویا فروپاشی یک جامعره کره بره کنترر  تغییررات ازوضرعیت ه عنوان می کنندک"روستا

پردازد، مدیریت است. بطورکلی روستاها مکانهایی با شرایط محیطی، اقتصادی و اجتمراعی خراب هشرتندکه  موجود به مطلوب می

رمردیران و برنامره ریرزان روسرتایی دریافتندکره بردون حضرور و نیازمند الگوی مدیریتی خاب ومتساوت می باشد. در سرالهای اخی

   منشجم وسازنده درجهت توسعه پایدار روستا نخواهند بود. مشارکت مردم روستا، قادربه اجرای برنامه

مدیریت مهم ترین عامل در که دعنوان می کن"ارزیابی و تحلیل تجارب مدیریت روستایی"در پژوهشی تحت عنوان( 6836 )رحیمی

یات، رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند حرکت از وضع موجود به سروی وضرع مطلروب را کنترر  مری کنرد. نظرام ح

دگرگرونی هرای حرا  سراختارهای اجتمراعی، تحروالت وطی سالیان طوالنی به لی در ایران چند قرن سابقه دارد ومدیریت روستای

از سروی دیگرر متراثر از ی نکات قابل توجره درروش هرای اداره روستاهاسرت وته و بررسی این سابقه ازیک سو حاوپیچیده ای داش

و در دهره  6842روستاها در تمامی این ادوار به خصوب ترا سرا  . متأسسانه خالء مدیریت کارآمد واصولی درتجربیات گذشته است
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آن میران رویکرد چندگانه اى است که از رانهای اخیرمشکالت عدیده ای را برای روستاییان ایجاد نموده است. مدیریت روستایى ای

ت روسرتایى مردیریى اشاره کرد. پس ازانقالب، انقالب اسالمپس ازانقالب اسالمى ویکردهاى دو مقطع زمانى تا قبل ازمى توان به رو

رخى روسرتاها، و با تأسیس دهیاریها در ب 6888به ویژه آن که پس از سا   ،جامعه روستایى استوار گردیدبرمحوربینش روستاایان و

 .اداره روستاها به دهیاری ها که برخاسته از بطن روستا هشتند، سپرده شد

مرروزه توجره بره  کره ابیان می کنند"توسعه پایدار روستایینقش مدیریت در "( در مقاله ای با عنوان6836 و همکارانش ) فراهانی

ضررورت توسرعه و . شرود جوامع درحا  توسعه محشروب مرینواحی روستایی به عنوان پایه و اساس توسعه زیربناهای اقتصادی در

 مدیریتی به شرمار مریمناطق روستایی ازاولویت های اموردانش بومی ا زپتانشیلها و مدیریت شایشته درتخصی  امکانات و استساده

مردیریت بحرران روسرتایی کلیردی در ریزی بعنوان موثرترین ابزار مقابله با مشکالت پیچیده و ارایره راه حلهرای امروزه برنامه، رود

فضاهای روستایی تغییررات که دررود میاین با مدیریت نوین روستایی امیدبنابر .امرتخصی  امکانات مورد پذیرش قرار گرفته استو

تاکیردبرمطالعات کتابخانره ای اسرت تجرارب برخری یرق توصریسی تحلیلری باروش مورد استساده دراین تحق، مثبتی راتجربه نمایند

یزی ضمن ایجراد اشرتغا  ودرامرد بررای گرروه هرایی مختلرف ر که گشترش مدیریت و برنامهدهد این زمینه نشان میازکشورها در

گاهی های محلی آدرامدی افزایش زیربناها گشترش سرمایه گذاریها تنوع اشتغا  منابع روستایی منجر به گشترش امکانات وجامعه 

 .انجامد میتواند به کاهش فقرروستایی  ه میا ست ک آن شدهزایش کارایی منابع تولید و نظایراف

 مدیریت روستایی

کرده وبررنقش انجام اموربه وسیله دیگران توصیف اه شده است. عده ای مدیریت راهنردرمنابع علمی، تعاریف متعددی ازمدیریت ارا

منرابع سرتساده ازسرازمان وا سوی آنان تاکیدداشته اند. گروهی مدیریت راعلم هماهنگی کوشش های اعضرایدیگران وقبو  هد  از

سیرق و تنظریم عوامرل مختلرف طبیعری تل"مدیریت روسرتایی علرم .(68: 6888برای نیل به اهدا  معین توصیف کرده اند)الوانی، 

در نتیجه می توان گست که مردیریت روسرتایی در واقرع فرآینرد  (.6881،1است)طالب،"جامعه روستاییدر اقتصادی وغیره نشانی،وا

کره ایرن سرازمان هرا و نهادهرا هدایت جامعه و محیط روستایی از طریرق شرکل دادن بره سرازمان هرا و نهادهاسرت سازماندهی و 

رسریم تهاوامکانات موجرود خودرابا توجه به خواسته هد  هایی که مردم آن ها وسایل تامین هد  های جامعه روستایی است.وابزار

 تولیرد کشراورزی،محورهرای مردیریت زمرین وایرران درریت روسرتایی درپارادایم جدید مدی (.6838،613می کنند)رضوانی،کرده و

 مردیریت محریط زیشرت وتوسرعه پایردار نظام درآمد هزینه برای روسرتاها،مدیریت مالی و خدمات زیربنایی،واخت هایرسمدیریت ز

ی شردت وضرعف هریرک ازمحورهرای فروق دردهره هرای قبرل دارا عدالت اجتماعی قابل بررسی اسرت.ومدیریت برای کاهش فقرو

بررسی جنبه های مختلف این محورها بیران  برنامه های کالن مطرح بوده است.حتی گاه به عنوان راهبرداساسی در، درعملکردواجرا

  (.6838ایران است)قدیری معصوم و همکاران،ریت روستایی درکننده گشتردگی مسهوم مدی

 توسعه روستایی
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 اسرت توسرعه انجراماگرر قرار به خرود اختصراب مری دهرد.ورهای درحا  توسعه رابخش مهمی از فرآیندتوسعه ملی به ویژه درکش

توسرعه "چمبررزدیردگاه رابررت خ  از بخش کشاورزی آغراز شرود. ازااعم ازمناطق روستایی وبه طوررباید به طوومشتمرباشدگیرد

بانک جهانی برداشت  (.6831ه پور،نان و مردان فقیر )جمعمردم شامل زوستایی راهبردی است برای توانمندساختن گروه خاصی ازر

اقتصرادی واجتمراعی گرروه خاصری  زنردگیی راهبرردی اسرت کره بره منظرور بهبودتوسرعه روسرتای":توسعه روستایی داردزیررا از

درمنراطق شامل بشط منرافع توسرعه درمیران فقیرتررین اقشراری اسرت کره فقیر(طراحی شده است، این فرآیند مردم)روستاییاناز

 ."بی زمین استی کشب معاش هشتنداین گروه شامل کشاورزان خرده پا، خوش نشینان وکشاورزان روستایی درپ

 اهدا  توسعه روستایی

مشرترکی پس مدیریت روستایی دارای نقاط  به توسعه و به دنبا  آن توسعه پایدار روستایی است. هد  مدیریت روستایی دستیابی

 امنیت غرذایی،افرزایش تولیردو تامین نیازهای اساسی،»از:این اهدا  مشترک عبارتند توسعه پایدار است.با اهدا  توسعه روستایی و

این اهردا  مشرترک «به نسسافزایش مشارکت و اعتماد  توسعه فرصت های شغلی، حسظ محیط زیشت، افزایش درآمد، کاهش فقر،

بره -منجر به عردالترآینداین اصو  واهدا  بایدکه هیچ کشوری نمی تواندآنهارا نادیده بگیرد، یعنی ب اصو  بنیادینی استمبتنی بر

دن به وضعیت حرکت برای رسی هد  کالن مدیریت روستایی، بنابراین، .(648: 6830افتخاری، و فیروزنیا)شود–ویژه عدالت مکانی 

   (.1 ب:6881ت جامعه روستایی است)طالب،وضعیهم سوبابهبود روستاها،ان های بالقوه وبالسعل موجوددرتومطلوب بااستساده از

 ایرانتاریخچه مدیریت روستایی در

والیرات باتصویب قانون تشکیالت ایراالت و .می گرددیمات سیاسی به دوران مشروطیت بازتقشآغاز شناخت ده به عنوان یک واحددر

سرتاها دررو و کدخدایان به نماینردگی مالکران روسرتا،وچک ترین واحد حکومتی پذیرفته شدده به عنوان ک هجری، 6031در سا  

غیرره درخردمت کرارگزاران اخرذ مالیرات و سرشماری هرا، مانند سربازگیری،توصیه مالک در پاره ای امور وبهایسای نقش می کردند

و قرانون عمرران  6864  سراوقرانون کدخرداای درکردوط به امور مدیریت روسرتاها تغییرهمین سا  ها قوانین مربدولتی بودندودر

دیران و صراحبان اصرلی روسرتا مرمالکران،  اصالحات ارضی در ایران،از کلی تا قبلبه طور سید.به تصویب ر 6861سا  روستایی در

رغم آنکره ترالش مری کردتانقشری  دردوران پهلوی، دولت علی (.6884داشتند)مزیتی دست بشمارمی آمدندواداره امورروستاهارادر

مالکان کاسرته اجراگردیرد، اقتردار ه طی سه مرحلهک 6842درمدیریت روستاهامحشوب می شدند. بااجرای اصالحات ارضی درسا  

ند وشررکت هرای شدونیروهای دولتی درقالب سپاه بهداشت، انجمن ده، خانه انصا  وخانه فرهنگ روستایی درروسرتاها حضروریافت

مرردیریت مررالی کرره باکوترراه کررردن دسررت مالکرران درروسررتاهابوجود آمررده بررود، شررکل تعرراونی روسررتایی نیزجهررت پرکررردن خال

خالبوجرود آمرده ی ناشری ازعردم حضرورمالک راجبرران ، امامتاسسانه این نهادهابه جهات متعددنتوانشتند (.6888مهدوی،تند)گرف

روزی انقالب اسالمی نیزشوراهای روسرتایی بردون برازوی اجرایری تشرکیل شردندوبرای حرل مشرکل ناشری ازعردم کنند.پس از پی

ن روستایی بوجودآمدکه توفیق چندانی حاصل نکردومتعاقب آن، قانون تاسریس حضورمدیراجرایی درروستاها، خانه همیارودفترعمرا
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تابتواندبرره عنرروان یررک تشررکیالت اجرایرری درروسررتاهاایسای نقررش ، برره تصررویب رسررید6888دهیرراری خودکسادرسررا  

   ,Zaslow).0222(نماید

 مدیریت مشارکتی

قبو  مشئولیت در زمینه فعالیرت هرای تصمیم گیری و شنهاد،ارااه پی طریق اظهار نظر،مشارکت در مدیریت عبارت ازایسای نقش از

کره مشرارکت رکرن در سیشرتمهای مردیریتی  توزیع دستاوردهای به دست امده اسرت.بهبودوتوسعه کارو انتخاب نوع کار، سازمان،

نرای شررکت معمشرارکت مرردم بره . (6836بابایی وبابایی،مشارکت ممکن است)تحقق اهدا  سازمان تنهابااساسی تلقی می شود، 

زمینره توسرعه روسرتایی آنچره کره در روی اجبار صورت گیرد.این مشارکت نمی توانداز توسعه است.داوطلبانه و ارادی آنهادرفرایند

توسرعه تحقرق درامر وابشرته بره روستاسرت،این است که چگونه دخالت موثرکشانی راکه معاش آنها توجه واقع شود،موردبایدبیشتر

شرکل جدیرد مردیریت  .مشارکت مری نرامیمبوسیله مردم وبرای مردم راتعیین خط مشی زندگی نوشت واین دخالت درسر بخشیم.

 روسرتا نیشرتندعناصر بیرونی تعیین کننده سرنوشت مردم در این شیوه مدیریتی،در روستایی مدیریت مشارکتی روستایی نام دارد.

گرروه هرد  دن مردم روسرتایی کره خرود ذی نسرع وشارکت دام آینده خود را رقم می زنند.بلکه مردم درتعامل بادولت سرنوشت و

زمینره ای فرراهم مری  کره بردین ترتیرب، جامعه امکان پرذیر اسرتباشکل گیری سازمانهای مردم محلی در برنامه های توسعه اند،

 فرق،ه روسرتایی موبرنامه های توسرعدر شودتانهادهای مشارکت کننده وهمکاران طرح هابه طور بالقوه کارتشهیلگری را انجام دهند.

درهمه جنبره ی به کار گرفته می شوند،زیرا ازاین عوامل می توان تشهیلگری برنامه ها اغلب به صورت تشریع کننده، عوامل بیرونی،

 حقروق، مردیریت،از این شریوهدر استساده کرد.ضمانت اجرایی وغیره  تامین منابع مالی، آگاهی ها،به ویژه رشدهای فعالیت برنامه ها

دربراره موضروعات ومشراال جامعره خوداززوایرای  نقش های گونراگونروستاییان باومحترم شمرده می شودروحرمت همه افراداعتبا

اال بهرره منرد شرمدلیل ماهیت مشارکتی آن می توانندازهمسکری دیگران دررویرارویی بامشرکالت وبه گوناگون اظهارنظرمی کنندو

 .(6831،افتخاریشوند)

 مدیریت نوین روستایی

وراز مدیریت نوین روستایی تشکیالتی است که بره دنبرا  تصرویب ))قرانون تشرکیالت وظرایف وانتخابرات شروراهای اسرالمی منظ

ونیز))قانون تاسیس دهیاری های خودکسا درروستاهای کشور به وجرود آمرده اسرت، مری  6881کشوروانتخاب شهرداران(( درسا  

برنامه ریز وسیاست گذارودهیاری به عنوان برازوی اجرایری شوراومشروو  اجررای باشد. طبق قانون، شورا به عنوان نهادتصمیم گیر، 

حرکرت بره سروی اجررای)) نظرام نروین مردیریت است.تاسیس این دونهرادعمومی غیردولتری نشرانه ای ازامورروستاشناخته شده 

 (.6833درروستاها(( است که می تواندتحو  شگرفی درفرآیندتوسعه مدیریت ایجادنماید)بدری وموسوی، 

مدیریت محلی بایددرک توسعه محلی، بروز ابتکارها، جمع گرایی ومشارکت در اموررا آموزش دهد. یک مدیریت محلری کرارآ، فکرر 

کردن درمحیط رامی پروراند وعامل تحلیل مشکالت اقتصادی، اجتماعی وزیشت محیطری فضراهای روسرتایی مری شرود. مردیریت 
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ی عمل کردن رامی آموزدوتمامی این موارد باتوانمنردی هرای جمعری میشرر مری گرردد. جدیدروستایی افزون برایجاد توسعه، محل

مدیریت همراه با استساده ازروش های علمی و صالحیت داردرتطابق بامحیط زیشت اقتصادی، به طورمشرتمردرتغییرونوآوری اسرت. 

نظم اجتمراعی جدیرد بررای روسرتاها  این روش مدیریتی مدام درجشت وجوی کشب قدرت وجایگاه برای جوامع محلی است تایک

ایجاد نمایدوتقشیم بشیار عادالنه قدرت ومنافع توسعه درمحل گردد. درچنین مدیریت استثناطلبی پذیرفته نمری شرودزیرامدیریت 

ین دارای یک مسهوم سازندگی است. بنابراین دربرنامه ریزی های توسعه روستایی باید به مدیریت نوین روستایی توجه داشرت زیرراا

 .(6838طریق می توان شناخت الزم برای برنامه ریزی توسعه واجرای آن درمحیط روستا راعملی کرد)دهقانی وشمس الدینی،

 دهیاری ها

دهیاری ها به عنوان سازمان اصلی مدیریت روستایی، نقش مهم وتاثیرگذاری درتامین خدمات عمرومی وبره سرامان کرردن زنردگی 

تبصرره،  8دریرک مراده و زندگی مردم داردقانون تاسیس دهیاری هاخودکسرا،مل نزدیک وهمیشگی بان سازمان تعاروستایی دارد. ای

دراساسنامه تشکیالت وسازمان دهیراری  06/66/6832سا ، درتاری   0س ازبه تصویب مجلس شورای اسالمی وپ 64/28/6888در

زمینه های قانونی الزم برای شرکل گیرری وتحقرق  این مقررات درکنارقانون تشکیالت شورای اسالمی کشوری، رسید، تصویب هابه

بره طرورکلی دهیراری سرازمانی اسرت کره بخرش هرایی ازمردیریت محلری  نهادجدیدمهمی درجامعه روستایی کشور تکمیل شرد.

روستارابرعهده داردوظاهرانهادی مشتقل است که به اتکای مشارکت های اهالی روستا، درچهرارچوب مردیریت محلری فعالیرت مری 

به عبارتی نقش عر ، عادات وسنن درمدیریت روستایی تعیین کننده است، مدیریت روستایی به عنوان یکری از  (.6881لب،کند)طا

تشرکیل  مولسه های اساسی برای نیل به توسعه روستایی، متاثرازراهبردهای کالن ملی ونیزرهیافتهای موجوددرزمینه مدیریت است.

 رموثردرفرآیندمردم ساالری ومشرارکت مرردم درسرنوشرت خرویش محشروب مری شرود.نواحی روستایی، اقدامی بشیادهیاری هادر

درنواحی روستایی که درچنددهه اخیرخالمدیریت وجودداشت، تشکیل شوراهاوبه تبع آن تاسیس دهیراری اهمیرت بشیاربیشرتری 

جهت مشاهده (.Panda&Pattnaik,2003)نشبت به نواحی شهری دارد، چراکه شوراهاتوانشته اندخالمدیریت رادرروستاهاپرکنند
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 (.6سررررررررراختارمدیریت جدیرررررررررد روسرررررررررتایی، رجررررررررروع شرررررررررود بررررررررره شرررررررررکل شرررررررررماره )

 

 (6832درایران                   ماخذ :چالش های مدیریت روستایی درایران)بدری،  :  ساختارمدیریت جدید روستایی6شکل 

 دهیاری و وظایف دهیار

اره و حسرظ توسرعه دهیراری بررای ادوظایف تسصیلی دهیارو «ان دهیاری هااساس نامه تشکیالت و سازم»فصل دوم  62طبق ماده 

مری هیاری تعیین شده کره ایرن وظرایف راوظیسه برای د 43مقررات مربوطه پایدار روستا براساس قانون شوراها و بارعایت قوانین و

 :توان به شرح زیر دسته بندی کرد

اجرای مصوبات شورای اسالمی  مدیریت گورستان، ایمنی و آتش نشانی، ،مدیریت پشماند های روستاییوظایسی مانند وظایف خاب:

وصو  عوارض مصوب وصدورمجوز سراخت وسرازوتسکیک اراضری ازجملره ایرن وظرایف محشروب مری شروندکه ذاتاتوسرط  روستا،

 دهیاری انجام می گیرد.دهیارو

برق،گرازوتلسن  ا،کمک بره احردات تاسیشرات آب،احیاوتوسعه منرابع طبیعری درروسرت حسظ، وظایسی مانندثبت احوا ، وظایف عام:

معرفری و بازاریرابی  نرانوایی هاوماننردآن، ،ایجاد زمینه نظارت براموربهداشت عمومی روستاازقبیل کشتارگاههایگیری وپ ستاها،دررو

روسرتابرای مناسب سازی فضراهای عمرومی  ر روستا،فراهم سازی زمینه های اشتغا  د محصوالت کشاورزی و صنایع دستی روستا،

مشاعدت به خانواده های بی سرپرست وبی بضاعت روستادر ایرن دسرته بنردی جرای مری  حرکتی،-ترددجانبازان ومعلولین جشمی
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هرای مترولی ذیرربط  گیرد.این وظایف ماهیت معاضدتی وهمکاری دارندکه دهیاربایشتی برای انجرام آن هرا برا دستگاههاوسرازمان

  (.6833آنهادرروستارافراهم نماید)بدری وموسوی،شرایط ایسای وظایف همکاری نموده و

 ودهیاریارتباط متقابل شورا

مرورد توجره وی ره  دردهه های اخیرازجمله راهکارهایی که درفرآیندتوسعه روستایی ودرحوزه مدیریت روستاهمراه بامشارکت مرردم

کراری هدفمنردوتعریف شرده مرردم جوامرع برنامه ریزان وکارشناسان قرارگرفته، ساخت ورشد ظرفیتهاوقالب هرای جدیردبرای هم

روستایی درمدیریت روستاهابودوبراین اساس شوراها ونهادهای محلی پدیدارشدندورشدیافتند. درایران نیز پس از تحروالت وچرالش 

زنرام درعرصه مدیریت روستایی، شوراهای اسالمی ودهیاری هاپابه عرصه مدیریت روستایی کشورنهادند. همان گونه که ا های فراوان

)عبدالرضا شورا پیدااست، ایجاد تعامل وهمکاری وهمیاری برای تشهیل درفرآیندتوسعه روستایی ازاهدا  مهم این نهاد مردمی است

 .(6831رکن الدین،

 .هشتندمصوبات وبرنامه های شوراهامجری  نقشتصمیم سازی وتصمیم گیری درروستاها برعهده شوراها بوده ودهیاری ها

 مدیریت نوین روستاها درفرآیند توسعهاییان وتاثیرمشارکت روست

 امروزه کمترحکومت ونهادتوسعه رامی توان یافت که به مسهوم مشارکت توجره نداشرته باشردوبرای تخقرق آن اقردام نکررده باشرد.

ی ایرن ازآنجاییکه دراکثرکشورهای جهان سوم، روستاییان بامساهیمی ومشکالت طرح وبرنامه ای مری ریزندووظیسره دهیراری اجررا

قابلیرت هرای مصوبات شوراووظایف جانبی دیگری که قانون گذاربرعهده وی قرارداد است.دراینهردووظایف مری تروان از همکراری و

جهت بررسی تاثیرمدیریت روستایی برتوسعه روستا، رجوع شود به شکل شماره روستایی استساده کرد. مردم درراستای توسعه پایدار

(0.) 
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فتره از قشرمتی کتراب، مردیریت تحرو  برگر رمدیریت روستایی برتوسعه روسرتا               ماخرذ: مهردوی،( : تاثی0شکل شماره)

 سازمانی

  نتیجه گیری

وتعرالی سوی پیشرفت و روند آن به نیل به توسعه پایدار است که درآن محورتوسعه انشان  امروزه نوع مدیریت جامعه روستایی برای

ردم انجرام شرود،  روشرن اسرت، اگرر توسرعه برمبنرای نیرازم راین باتوجره بره ایرن واقعیتهرابنراب جهت گیرری شرده اسرت.انشان 

درجهرت نیرل بره توسرعه، ی زیربه دهیراران . این امردرسطح محلی توسط دهیاری انجام می پذیرد. لذا راهبردهامناسبترخواهدبود

 :پیشنهاد می شود

 .کشاورزیمختلف ازجمله تشکیل تعاونی های  -

 .کارآفرینی وغیره، حسظ محیط زیشت، های محلی جهت آموزش، فرهنگ سازی  NGO  تشکیل  -
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 به مشئولین. بررسی وشناخت کمبودها، نیازهاو نارساییها وارایه راهکارو طرح پیشنهادی - 

 .تالش درحسظ ونگهداری از بناهای تاریخی، ورزشی و گلزارشهدا -

 .ک با دهیاری هادرجهت توسعه فرهنگ بومی وجذب گردشگربه صورت مشترفرهنگی -برگزاری جشنواره های علمی -

ورزشی، عمرانی وغیرره دینی، جلب مشارکت عمومی درحل وفصل مشکالت روستا وجذب کمکهای مردمی درجهت امورفرهنگی،  -

. 

 .روستا توسعهدرجهت دولتی وغیر دولتی مشئوالن تعامل وهمکاری با و
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