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  جایگاه مدیریت نوین روستایی در برنامه هاي توسعه 
  )، روستاهاي بخش مرکزي شهریار  يمطالعه مورد( 

  
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد –ناهید لطیفه ، دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ریزي روستایی 

 رخساره آرمون ، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستایی

 
                              چکیده              

اصل تمرکززدایی و برنامه ریزي پایین به باال، مشارکت و واگذاري امور مردم به آنان همواره به . توسعه همواره یکی از دغدغه هاي هر جامعه می باشد
وجود شوراهاي اسالمی در روستاها به عنوان یک نهاد . نظام جمهوري اسالمی می باشدعنوان یک رویکرد توسعه روستایی مورد تأیید برنامه ریزان و نیز مسئوالن 

از مهم  .باشد مردمی در مدیریت نوین بعنوان حلقه اتصال میان مردم و ارگان هاي دولتی می باشد و می تواند نقش مهمی در توسعه و عمران روستایی داشته
این تحقیق در روستاهاي . نیازهاي اساسی مردم و خواسته هاي محلی تحت عنوان برنامه ریزي محلی می باشدترین عملکردهاي شوراهاي اسالمی ، توجه به  

جمع آوري بخش مرکزي شهریار انجام شده است که  دیدگاههاي مردم ، اعضاي شوراها در رابطه با عملکرد شوراهاي اسالمی از طریق پرسشنامه و مصاحبه 
فعالیتهاي " حقیق نشان می دهد که شوراها در افزایش مشارکت مردمی و در حل مسائل محلی روستاهاي این بخش ، خصوصانتایج حاصل از ت. گردیده است

لذا براي توسعه هر چه بیشتر روستاها ، هماهنگی شوراهاي اسالمی ، دهیاریها و جلب مشارکت مردم الزم و ضروري . عمرانی از جایگاه مطلوبی برخوردار بوده اند
  . است

  مدیریت نوین ، توسعه روستایی ، عملکرد شوراهاي اسالمی ، مشارکت مردمی ، برنامه ریزي محلی : واژگان کلیدي 

  

  مقدمه 

گاه انسانی جلوه بارزي از حیات بعنوان یک سکونتروستا 
اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی میباشد که با زندگی انسانی بر 

حفظ و تداوم روستا . اشد روي این کره خاکی قرین بوده و میب
ی بر تداوم حیات طبیعی و نشینی نقش اساسو روستا
از طرفی توسعه و  و اقتصادي انسان امروزي دارد ،اجتماعی

پیشرفت از مسائلی است که همواره مورد توجه همه اقشار 
توسعه روستایی به عنوان لذا میتوان گفت . جامعه میباشد 

همواره یکی از دغدغه هاي توسعه پایدار و همه جانبه شکلی از 
دي راهبرو به عنوان اصلی براي پیشرفت هر کشوري میباشد  

با اهمیت براي تأمین نیازهاي اساسی و توزیع بهینه منافع 
و   )21، ص 1378مخبر ، ( ناشی از توسعه ملی تلقی میشود

راهبردي است که براي بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادي 
مردم فقیر روستا طراحی شده است  و به نوین سازي جامعه 

به جامعه اي می پردازد و آن را از یک انزواي سنتی  روستایی 

             تغییر خواهد داد که با اقتصاد ملی عجین شده است
در فرایند برنامه  ).20، ص DHV ،1371مهندسان مشاور ( 

ریزي و توسعه روستایی مدیریت جایگاه و نقش بسیار مهمی 
دارد و بدون یک مدیریت مشروع و کارآمد ، اهداف توسعه 

مدیریت صاحبنظران ،  چنانچه. روستایی تحقق نخواهد یافت
تلفیق و تنظیم عوامل مختلف طبیعی ، انسانی و  را روستایی 

اقتصادي در جامعه روستایی که چند دهه پیش ، اساس 
تعریف می اقتصاد کشور و تأمین کننده منابع خزانه کشور بود 

  ). 31، ص 1387 قنبري، –آسایش ( کنند 
مدیریت (فلسفه اساسی شکل گیري حکومت هاي محلی  

عبارت از نهادینه سازي و تحقق مشارکت مردمی ) روستایی 
به عبارت دیگر مدیریت .  در مدیریت امور مربوط به خود است

روستایی به معنی برنامه ریزي براي روستا ، سازمان دهی براي 
جام شده اقدامات توسعه اي ، هماهنگی و نظارت بر اقدامات ان

بطوري که فرآیند توسعه پایدار روستایی را به نحوي . می باشد
تقویت نماید که در سطح متعارف جامعه و محیط مناسبی 
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براي زندگی راحت تر و کارآمدتر روستاییان ، به تناسب ویژگی 
 ،بدري و موسوي(  .هاي اجتماعی و اقتصادي فراهم شود

اسالمی به عنوان  در این رابطه نقش شوراهاي .)2، ص 1388
        و دهیاریها) مشارکت از پایین به باال ( حلقه واسط بین مردم 

در جهت رفع مشکالت )  نماینده دستگاه دولتی و اجرایی ( 
اساسی روستاییان با رویکرد توسعه پایدار می تواند موثر و 

  .چشمگیر باشد
  طرح  مسئله و سواالت تحقیق  

به عنوان زمینه اي تحقیقاتی از  بررسی علمی روستاها اگر چه
دیرباز مورد توجه بوده ، تنها در دهه هاي اخیر مورد مداقه 

زیرا رشد و .  ) 1، ص1377سعیدي ، (  خاص قرار گرفته است
توسعه بسیاري از کشورها در گرو ساماندهی عرصه هاي 

شناخت دقیق مسائل مربوط به روستاها از  و روستایی است
ایران از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا جمله روستاهاي 

ریشه تمامی مشکالت و عقب ماندگی مثل فقر گسترده ، 
نابرابري در حال توسعه ، رشد سریع جمعیت و بیکاري فزاینده 

).  225، ص  1374تودارو ، (  در مناطق روستایی قرار دارد
توسعه روستایی به مثابه راهبردي با اهمیت براي تأمین 

اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از توسعه ملی تلقی  نیازهاي
بسیاري بر این باورند که عمران روستایی مقدمه . است  شده

اي براي توسعه روستایی می باشد و مدیریت مشارکتی می 
و این . تواند یکی از الگوهاي رسیدن به توسعه روستایی باشد 
ا که مدیریت مشارکتی  در قالب شوراهاي اسالمی روستاه

      اعضاي آن از منتخبین مردم روستایی می باشند، دیده 
راهکار ایجاد شوراهاي  ). 65-21، ص 1378،مخبر( د می شو

اسالمی روستایی به عنوان یک واحد مدیریت محلی وسیله اي 
      براي دستیابی به توسعه روستایی و در نهایت توسعه ملی است

مدیریت بر پهنه شوراهاي اسالمی با . )1387پیران ،  (
، منابع و ساکنان آن ، فعالیتهایی را در راستاي توسعه روستاها

باید دید آیا رابطه  لذا این سکونتگاهها انسانی انجام داده اند
عمیقی بین عملکرد شوراهاي اسالمی و بهبود سطح زندگی 

که عمومی ، افزایش تولیدات و درآمد روستاییان وجود دارد 
مدیریت  ).233، ص 1379خضرلو، ( مورد ارزیابی قرار گیرد

روستایی در واقع فرآیند سازماندهی و هدایت جامعه و محیط 
این . روستایی از طریق شکل دادن به سازمانها و نهادها است

سازمان و نهادها، ابزار و وسایل تأمین هدف هاي جامعه 
ده و روستایی هستند؛ هدف هایی که توسط مردم ترسیم ش

  ).6، ص 1382افتخاري ، ( پذیرفته شده است 
تحقیق حاضر به بررسی عملکرد شوراها  در عمران و توسعه 

 30روستاهاي بخش مرکزي شهرستان شهریار که شامل 
به همین منظور سوأالت  اساسی . روستا می باشد می پردازد

  :ذیل طرح شده است 

آیا عملکرد شوراهاي اسالمی به عمران و توسعه روستایی ) 1
  محدوده مورد مطالعه منجر شده است؟ 

آیا عملکرد شوراهاي اسالمی به جلب مشارکت مردمی در ) 2
  شده است؟ منجر محدوده مورد مطالعه

  اهداف و روش تحقیق 

به شیوه اي کامال  1377شوراهاي اسالمی که در اسفند ماه  
مل انتخاب کنندگان شکل گرفته اند، ا آزادي کادموکراتیک و ب
ر در زمینه تمرکز زدایی و واگذاري امور مردم گامی مهم و مؤث

. به خود ، تجربه عملی برنامه ریزي از پایین به باال می باشد
عمران در   بسیاري بر این باورند که همیشه و بطور مداوم،
به . شته باشدروستاها نمی تواند رشد و توسعه را به دنبال دا

معنی دیگر هزینه ها و اعتباراتی که در چارچوب عمران و 
آبادانی روستاها مصرف می شود نمی تواند منجر به توسعه در 

در مقابل نظریه پردازان دیگري هستند که عمران . روستا شود
را بخشی از توسعه قلمداد کرده و به عنوان شاخص مهم در 

 .کنند جهت رسیدن به توسعه ارزیابی می

به نظر می رسد بررسی این دو نظریه نیاز به یک پژوهش 
سال از دوره فعالیت اعضاء  12علمی داشته باشد و اکنون که 

        )شوراهایی که با رأي مردم انتخاب شده اند ( شوراها 
می گذرد ، عملکرد آنان در زمینه عمران و توسعه به عنوان 

  .ررسی قرار گیرددیریت نوین مورد بمدیران محلی در م
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تحلیلی می باشد و به لحاظ  - پژوهش حاضر از نوع توصیفی 
شیوه اجرا از نوع مطالعه میدانی است که به روش پیمایشی به 

براي بدست آوردن اطالعات مورد نیاز این . اجرا در آمده است
تحقیق، ضمن بهره گیري از اسناد کتابخانه اي و منابع 

و تجزیه و  نیز استفاده شده است دانشگاهی از ابزار پرسشنامه
  .استفاده شده است SPSSتحلیل داده هاي آماري از نرم افزار 

  

  قلمرو تحقیق  و موقعیت جغرافیایی 

     قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در حوزه جغرافیاي انسانی
، روستاهاي بخش مرکزي مکانیمی باشد به لحاظ قلمرو 

شهرستان شهریار از استان تهران می باشد به جهت زمانی نیز 
از ( سال می باشد  12یررسی این تحقیق در فاصله زمانی 

  )ن ارائه تحقیق زمان تشکیل شورا در روستا تا زما

شهرستان شهریار در منتهی الیه ضلع جنوبی سلسله جبال 
کیلومتر مربع در ارتفاع  1329البرز مرکزي و با وسعتی معادل 

از شمال و  .متري از سطح دریاهاي آزاد واقع شده است 1160
غرب همجوار با شهرستان کرج ، از شرق به شهر تهران و 
شهرستان اسالمشهر ، از جنوب و جنوب غربی به شهرستان 

این شهرستان مشتمل بر سه  .رباط کریم و ساوه می باشد
 11اشد که مجموعاٌ داراي بخش قدس، مرکزي و مالرد می ب

بخش مرکزي . شهر می باشد 11روستا و  105دهستان ، 
یکی از بخشهاي مهم  514740با جمعیت  شهرستان شهریار

روستا  30بخش مرکزي با . شهرستان شهریار قلمداد می شود
 7/67درصد جمعیت شهري  6/45شهر حدود  7دهستان و  6

   .جاي داده است درصد جمعیت روستایی شهرستان را در خود

  

بررسی عملکرد شوراهاي روستایی در امور عمرانی و 
  توسعه اي از دیدگاه مردم

 2براي سنجش عملکرد شوراها در امور عمرانی و توسعه اي از 
گویه در  19با  و گویه در زمینه عمرانی  29امه با پرسشن

عملکرد شورا بر اساس  زمینه توسعه اي استفاده شده است که
از زمان تأسیس شوراها در روستاهاي بخش مرکزي  نظر مردم

در ابتدا شاخص هاي . شهریار مورد سنجش قرار گرفته است
  .گرفته استعمرانی و توسعه اي به تفکیک مورد ارزیابی قرار 

و تجزیه و تحلیل عملکرد شورا در شاخص هاي عمران 
  توسعه

  الیتهاي عمرانی شوراهافع:  1جدول شماره  روستاي

  فعالیتهاي عمرانی  ردیف
  آبرسانی و تأمین آب آشامیدنی  1
  آسفالت کوچه ها و معابر  2
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 کنترل فاضالب خانگی •

جدول زیر توصیف داده هاي مربوط به شاخص هاي عملکرد 
  .عمرانی را نمایش می دهد

  میانگین شاخص هاي عمرانی شوراها:   1جدول  شماره
انحراف   میانگین  حداکثر  حداقل  دامنه  تعداد  

  استاندارد

  .57834  3.60  4.50  2.50  2.00  30  بهبود عبور و مرور روستایی
  .82745  3.30  5.00  2.00  3.00  30  بهیود محیط روستایی

  .68837  3.48  4.75  2.00  2.75  30  ایجاد و حفظ اماکن فرهنگی
  .58055  3.51  4.83  2.50  2.33  30  و تسهیالت روستایی ایجاد تأسیسات 
  .77260  3.50  5.00  2.25  2.75  30  خدمات زیربنایی

  .65653  3.50  4.50  2.50  2.00  30  خدمات زیست محیطی
  1390یافته هاي تحقیق ، 

  
  میانگین شاخص هاي عملکرد عمرانی شورا:  1نمودار شماره 

عملکرد شورا در شاخص بهبود عبور و مرور روستایی بیشترین 
باالترین رتبه را در  3.6بوده است و این شاخص با میانگین 

،  ترتیبه و سپس ب میان شاخص هاي عمران روستایی دارد
شاخص هاي  ایجاد تأسیسات و تسهیالت روستایی با میانگین 

، شاخص 3.508، شاخص خدمات زیربنایی با میانگین 
 ظ، شاخص ایجاد و حف3.5خدمات زیست محیطی با میانگین 

رتبه هاي بعدي را دارا  3.48فضاهاي فرهنگی با میانگین 
پایین  3.3هستند، و شاخص بهبود محیط روستایی با میانگین 
  .ترین رتبه در عملکرد عمرانی شورا را دارا می باشد

جدول زیر درصد سهم هر یک از شاخص هاي عمران روستایی 
  )شاخص سهم هر  . (می دهد را در عملکرد کلی شورا نشان

  سهم شاخص ها در عملکرد عمرانی شوراها: 2جدول شماره 
  درصد  شاخص
  %17.22  بهبود عبور و مرور روستایی

  %16.80  ایجاد تأسیسات و تسهیالت روستایی

3.6

3.5111 3.5083 3.5 3.4833

3.15
3.2

3.25
3.3

3.35
3.4

3.45
3.5

3.55
3.6

3.65

وعبوربهبود
مرور

وتأسیسات
تسهیالت

زیربناییخدمات زیستخدمات
محیطی

فرهنگیفضاهاي محیط

میانگین شاخص هاي عملکرد عمرانی شورا

  احیاء و الیروبی قنوات و انهار
  ایجاد وسایل ارتباط جمعی و مخابرات

  احداث حمام عمومی و سرویس هاي بهداشتی
  حفظ نظافت روستا و تأمین بهداشت

  مراکز انباشت و بازیافت زبالهایجاد 
  احداث کارگاه صنایع دستی

  ساخت مسجد و مدرسه
  ایجاد شرکتهاي تعاونی

  احداث کتابخانه
  گازرسانی و برق رسانی به روستا

  ایجاد بوستان و فضاي سبز
  خروج دام از روستا

  نظارت و پیگیري در اجراي پروژه در روستا

به نوع فعالیت هاي شوراها در زمینه عمرانی می توانیم 
  .شاخص کلی بشرح ذیل تقسیم بندي نماییم 

 بهبود عبور و مرور روستایی

 ساخت معابر و جاده هاي فرعی •

 آسفالت کوچه ها و خیابانها •

 بهبود محیط روستایی

 ایجاد مرکز دفن و بازیافت زباله •

 خروج دام از روستا •

 حفظ نظافت روستا  •

 ایجاد و حفظ اماکن و فضاهاي  فرهنگی 

 احداث کتابخانه •

 ...ساخت مدرسه و مسجد و  •

 حفظ آثار تاریخی  •

 ایجاد تأسیسات و تسهیالت روستایی

 احداث حمام عمومی و سرویس هاي بهداشتی •

 احداث کارگاه صنایع دستی •

 ایجاد شرکتهاي تعاونی •

 خدمات زیربنایی

 آشامیدنی آبرسانی و تأمین آب •

 ایجاد وسایل ارتباط جمعی و مخابرات •

 گازرسانی و برق رسانی به روستا •

  خدمات زیست محیطی

 احیاء و الیروبی قنوات و انهار 

جدول زیر توصیف داده هاي مربوط به شاخص هاي عملکرد 
عمرانی را نمایش می دهد

جدول  شماره                  
  نام شاخص

بهبود عبور و مرور روستایی
بهیود محیط روستایی

ایجاد و حفظ اماکن فرهنگی
ایجاد تأسیسات 
خدمات زیربنایی

خدمات زیست محیطی
یافته هاي تحقیق ، : منبع 

نمودار شماره 
  

بیشترین 
بوده است و این شاخص با میانگین 

میان شاخص هاي عمران روستایی دارد
شاخص هاي  ایجاد تأسیسات و تسهیالت روستایی با میانگین 

، شاخص خدمات زیربنایی با میانگین 3.51
خدمات زیست محیطی با میانگین 

فضاهاي فرهنگی با میانگین 
هستند، و شاخص بهبود محیط روستایی با میانگین 
ترین رتبه در عملکرد عمرانی شورا را دارا می باشد

 
جدول زیر درصد سهم هر یک از شاخص هاي عمران روستایی 

را در عملکرد کلی شورا نشان

جدول شماره 

بهبود عبور و مرور روستایی
ایجاد تأسیسات و تسهیالت روستایی

3.3

محیطبهبود

احیاء و الیروبی قنوات و انهار  3
ایجاد وسایل ارتباط جمعی و مخابرات  4
احداث حمام عمومی و سرویس هاي بهداشتی  5
حفظ نظافت روستا و تأمین بهداشت  6
ایجاد   7
احداث کارگاه صنایع دستی  8

ساخت مسجد و مدرسه  9
ایجاد شرکتهاي تعاونی  10

احداث کتابخانه  11
گازرسانی و برق رسانی به روستا  12
ایجاد بوستان و فضاي سبز  13
خروج دام از روستا  14
نظارت و پیگیري در اجراي پروژه در روستا  15

به نوع فعالیت هاي شوراها در زمینه عمرانی می توانیم  با توجه
 6آنها را در 

بهبود عبور و مرور روستایی .1
•

•

بهبود محیط روستایی .2
•

•

•

ایجاد و حفظ اماکن و فضاهاي  فرهنگی  .3
•

•

•

ایجاد تأسیسات و تسهیالت روستایی .4
•

•

•

خدمات زیربنایی .5
•

•

•

خدمات زیست محیطی - 6

• 
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کت باالیی با شوراها داشته مردم روستا در زمینه عمرانی مشار
  ). 2و  1جدول و نمودار شماره 

  پیشنهادات 
پیشنهادات تحقیق در جهت ارتقاء عملکرد شوراها بوده که به 

  :شرح ذیل می باشد

براي مشارکت دادن اهالی در توسعه همه جانبه و   -1
واقعی در روستاها باید در همه زمینه هاي اجتماعی 
، اقتصادي ، فرهنگی و عمرانی شرکت داده شوند و 
صرف نظرخواهی از اهالی براي مشارکت دهی آنها 
کافی نیست بلکه با آگاه سازي آنان از طرح ها و 

منظور انطباق شرکت دادن در تصمیم گیریها ، به 
هر چه بیشتر طرح ها و برنامه ها با نیازها و 
کمبودها روستا و ترویج همیاري و خودیاري اهالی ، 

  .می توان به توسعه در روستا رسید
براي رسیدن به الگوي مطلوب مشارکتی در   -2

، ه توسعه و برنامه ریزي براي آن روستاها و کمک ب
قرار گیرد و  کامال مورد بازبینیباید قوانین موجود 

اصالحات الزم جهت همکاري قانونی سازمان هاي 
مذکور با شوراها انجام گیرد تا اختیارات تفویض 
شده از نهادها و سازمان هاي دولتی به آنها روشن 
شود تا اختیار و امکان بکارگیري بازوهاي اجرایی 

در سلسله مراتب  "الزم را داشته باشند و نهایتا
ت و اختیارات الزم برخوردار مدیریتی کشور از قدر

  . باشند
بر اساس مصاحبه هاي حضوري با مردم روستاهاي  -3

مورد مطالعه ، همگی اذعان داشتند که تأسیس 
دهیاري در روستاهاي بخش مرکزي پویایی را به 
دنبال داشته و برنامه هاي توسعه در روستا اجرایی 

لذا پیشنهاد می شود در راستاي . تر خواهد شد
ه این امر ، شورا و اهالی روستاها اقدامات رسیدن ب

الزم را جهت تأسیس دهیاري در روستاهاي خود 
  .انجام دهند

  16.78%  
  %16.74  خدمات زیست محیطی
  %16.66  فضاهاي فرهنگیایجاد و حفظ اماکن و 
  %15.79  بهبود محیط روستایی

100%  
  1390یافته هاي تحقیق ، 

نمودار زیر درصد سهم هر یک از شاخص هاي عمران 
سهم هر  . (روستایی را در عملکرد کلی شورا نشان می دهد

  
  درصد شاخص هاي عمرانی در عملکرد شورا:  2نمودار شماره 

  ه گیري 
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هاي آماري و پرسشنامه شوراها 
و خانوار نشان می دهد که میان عملکرد شوراي اسالمی 
روستاهاي بخش مرکزي شهریار و عمران روستایی رابطه معنی 

با توجه به نتایج یافته در حقیقت . داري وجود داشته است
هاي حضوري در  هاي تحقیق ، و مشاهدات میدانی و مصاحبه

طی چندین مرحله و با توجه به اینکه وظایف شوراهاي 
اسالمی طبق قانون اساسی بیشتر جنبه عمرانی داشته است و 
خود روستاییان نیز بیشتر تمایل به برآورده شدن نیازهاي 
اولیه و اساسی خود میباشد و در ارتقاء سطح زندگی خود به 

د فعالیتهایی که هم دنبال نیازهاي فیزیکی و عمرانی هستن
توسط شوراها در منطقه مورد مطالعه صورت گرفته اکثرا 
عمرانی می باشد لذا این موضوع باعث رضایت روستاییان از 

همچنین عملکرد . عملکرد شوراها در روستاها می باشد 
شوراها در میزان همبستگی بین مردم روستا هم باال بوده و 

مردم روستا در زمینه عمرانی مشار
جدول و نمودار شماره ( اند 

پیشنهادات 
پیشنهادات تحقیق در جهت ارتقاء عملکرد شوراها بوده که به 

شرح ذیل می باشد

1

2

3

17.22%

16.80% 16.78% 16.74% 16.66%

15.00%

15.50%

16.00%

16.50%

17.00%

17.50%

وعبوربهبود
مرور

وتأسیسات
تسهیالت

خدمات
زیربنایی

زیستخدمات
محیطی

فضاهاي
فرهنگی

درصد نقش شاخص هاي عمرانی در عملکرد عمرانی شورا

  خدمات زیربنایی
خدمات زیست محیطی
ایجاد و حفظ اماکن و 
بهبود محیط روستایی

  کل
یافته هاي تحقیق ، : منبع 

  
نمودار زیر درصد سهم هر یک از شاخص هاي عمران 

روستایی را در عملکرد کلی شورا نشان می دهد
  )شاخص 

  

نمودار شماره 
  

ه گیري نتیج
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هاي آماري و پرسشنامه شوراها 
و خانوار نشان می دهد که میان عملکرد شوراي اسالمی 
روستاهاي بخش مرکزي شهریار و عمران روستایی رابطه معنی 

داري وجود داشته است
هاي تحقیق ، و مشاهدات میدانی و مصاحبه

طی چندین مرحله و با توجه به اینکه وظایف شوراهاي 
اسالمی طبق قانون اساسی بیشتر جنبه عمرانی داشته است و 
خود روستاییان نیز بیشتر تمایل به برآورده شدن نیازهاي 
اولیه و اساسی خود میباشد و در ارتقاء سطح زندگی خود به 

دنبال نیازهاي فیزیکی و عمرانی هستن
توسط شوراها در منطقه مورد مطالعه صورت گرفته اکثرا 
عمرانی می باشد لذا این موضوع باعث رضایت روستاییان از 

عملکرد شوراها در روستاها می باشد 
شوراها در میزان همبستگی بین مردم روستا هم باال بوده و 

15.79%

محیطبهبود

درصد نقش شاخص هاي عمرانی در عملکرد عمرانی شورا



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

6 
 

شوراهاي اسالمی به عنوان مدیران روستا باید زبان   -4
مشترك مثلث مردم ، متخصصان و مسؤالن باشند و 
در راستاي توسعه پایدار و دستیابی به مدیریت 

نگاتنگی با ارگان هاي روستایی پویا و سالم ارتباط ت
شوراها با . اجرایی و مدیران شهرستان داشته باشند

ارائه برنامه ها و راهکارهاي بلندمدت و کوتاه مدت و 
با همکاري و کمک سایر بخشها از قبیل بخشداري و 
فرمانداري و ادارات و ارگانهاي مرتبط با روستا می 

آن  توانند توسعه را در روستاها شکل داده و پایداري
بنابراین پیشنهاد می شود ، مدیران . را تثبیت نمایند

و مسؤالن در سطح بخش و شهرستان نسبت به 
تصمیمات شورا در روستا اهمیت ورزیده و هماهنگ 
با مصوبات آنها باشند و مهمترین اصل عمران هر 
شهر ، روستا و شهرستان ، حضور مدیران متفکر ، با 

یریتی شهرستان می برنامه و الیق در کلیه سطوح مد
  .باشد

یک از وظایف مهم شوراهاي اسالمی روستا ، بستر  -5
سازي بروز مشارکت عمومی روستاییان در امور 

این مشارکت باعث . می باشد    مربوط به روستا
افزایش کارایی و بهره وري ، بهبود سطح زندگی ، 
هم افزایی ، تأثیر در پذیرش طرح ها و برنامه ها ، 

ین مردم و تشکیالت دولتی و در کاهش فاصله ب
نهایت مردم ساالري و شکل گیري جامعه مدنی می 

لذا پیشنهاد می شود  با توجه به اینکه تمرکز . شود
سیاسی از جانب دولت  –زدایی و مشارکت اجتماعی 

نیز مورد حمایت و پیگیري قرار می گیرد ، الزم 
است از طریق برنامه هاي فرهنگی ، اجتماعی و 

در سطح شهرستان و بخش ، محورهاي  آموزشی
تحقق و تداوم مشارکت پویاي روستائیان در برنامه 
هاي توسعه روستایی مورد بررسی قرار گیرد و در 
نتیجه اعضاي شورا بتوانند در شکل دهی و تداوم 

  .مشارکت در روستا تشریح و توجیه شوند 
پیشنهاد می شود افرادي وارد عرصه انتخابات شوند  - 6

و تجربه کاري مرتبط با حیطه هاي مختلف که علم 

مدیریت و برنامه ریزي سکونتگاههاي انسانی را 
داشته باشند و روستاییان نیز افرادي را انتخاب 

  .نمایند که واجد شرایط در این راستا باشند

  فهرست مطالب 

، دهیاریها و مدیریت  1382افتخاري ، رکن الدین ؛  -1
  .2ي ها ، شماره پایدار روستایی ، ماهنامه دهیار

، مدیریت  1387آسایش ، حسین و قنبري ، نوذر ؛  -2
اصول ، مبانی و مفاهیم کاربردي ( روستایی در ایران 

  .، انتشارات دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه) 
،  1388بدري ، سیدعلی و موسوي ، سید عارف ؛  -3

مدیریت نوین روستایی ، انتشارات فرهنگی اشتیاق 
  .نور

، شوراي روستا و شهر ،  1387؛ پیران ، پرویز  -4
دانشنامه مدیریت شهري و روستایی ، مؤسسه 
فرهنگی و اطالع رسانی و مطبوعات سازمان 

  .شهرداریها و دهیاري هاي کشور
، ترجمه غالمعلی فرجادي ،  1374تودارو ، مایکل ؛  -5

توسعه اقتصادي در جهان سوم ، انتشارات سازمان 
  .برنامه و بودجه

، مدلی براي برنامه ریزي  1379؛ خضرلو ، بهروز  - 6
ترویجی اعضاي شوراهاي اسالمی  –آموزشی 

روستاهاي آذربایجان غربی ، مجله جهاد ، سال 
  . 233و  232نوزدهم ، شماره 

، مبانی جغرافیایی روستایی 1377سعیدي ، عباس ؛  -7
  .، چاپ اول ، تهران ، انتشارات سمت

محلی ؛ برنامه ریزي در سطح  1378مخبر ، عباس ؛  -8
و توسعه روستایی ، راهبرد جایگزین ، تهران ، برنامه 

  .و بودجه 
، 1371از هلند ؛  DHVمهندسین مشاور  -9

رهنمودهایی براي برنامه ریزي مراکز روستایی ، 
 .10سلسله انتشارات روستا و توسعه ، شماره 

  .1385،  1375مرکز آمار ایران ؛ سالنامه  -10
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نفوس و مسکن مرکز آمار ایران ؛ نتایج تفضیلی  -11
  .1385تا  1345کشور در سالهاي 

  گروه برنامه ریزي فرمانداري شهرستان شهریار، -12

  .اطالعات و شاخص هاي کمی شهرستان شهریار
وزارت کشور ، دفتر امور اجتماعی و آموزشی شوراها  -13

 ،1378.  
وب سایت مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی،  -14

؛ قانون )مقرراتسامانه قوانین و ( حافظه قوانین 
راهاي اسالمی کشوري، مرکز تشکیالت شو

 .پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی
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