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  چکیده

بررسى این سابقه از یک سو حاوى نکات قابل . ایران چند قرن سابقه دارد  آن دری و چگونگیت روستاییّمدیر    
ویژه  ههاى گوناگون را ب  چالش که، استات گذشتهر از تجربیّثّأ روستاهاست و از سوى دیگر متۀارهاى اد ه در روشتوجّ

اى است که از  ت روستایى ایران رویکرد چندگانهند مدیریّیکى از نکات بارز رو. سازد براى استفاده در آینده روشن مى
در این باره . اره کردتوان به رویکردهاى دو مقطع زمانى تا قبل از انقالب اسالمى و پس از انقالب اسالمى اش آن میان مى

ها و  حاکمان و حکومتهاى  ى بر دیدگاهت روستایى متکّرات مدیریّ تا قبل از انقالب اسالمى، تفکّ کهابراز داشتتوان  مى
 روستایى استوار ۀئیان و جامعت روستایى بر محور بینش روستاپس از انقالب، مدیریّ مّاا. عمال قوانین از سوى آنها بودا

 سازمان یافته و هاى قبل در چارچوب قانون به صورت  روستاها از دههۀگردید و از اینرو مشارکت روستائیان در ادار
ها   روستاها به دهیاریۀها در برخى روستاها، ادار سیس دهیاریأ و با ت1377که پس از سال  ویژه آن ه ب؛فراگیر شکل گرفت

 .که برخاسته از بطن روستا هستند، سپرده شد
ها از باال به پایین و از پایین به باال نیز قابل  با این وصف، هر یک از دو مقطع فوق که از منظر اعمال برنامه    

  . حاضر به برخى از آنها اشاره شده استۀهایى روبرو بوده که در مقال ها و چالش موفّقیّتمل با بررسى است، در ع
 .ت روستایى، دهیارى، شهرستان بهشهر، دهستان پنجهزارهروستا، مدیریّ :واژگان کلیدی  

   
  مهمقدّ 

ر ابعاد سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و  گذشته و شاید در یکصد سال اخیر دۀ چند دهطىّت روستایى در ایران  مدیریّۀگر    
قدر که در هر  له همانسئاین م. ستصین بوده اریزان و متخصّ ترین معضل و چالش برنامه استرین و حسّ فرهنگى یکى از مهم
  لمتون اساس حیات اجتماعى ایران بر آنهاۀاى دارد، براى روستا و روستائیان که به گفت العاده ت فوقیّیک از ابعادش اهمّ

له و بازگشایى این گره نیست، زیرا بر ئ مس هدف اصلى در این مقاله بر حلّحال، با این. باشد  میتیّاستوار است، حائز اهمّ
ق نیز فراتر است؛ ص و محقّ یک گروه متخصّۀت روستایى از عهدآگاهان پر واضح است که برطرف سازى مشکالت مدیریّ

الت ه به تحوّویژه از دیدگاه عملکردى با توجّ هت روستایى بموجود مدیریّهاى گذشته و  بلکه هدف اساسى، شناخت نگرش
  هایی است که  های مفید کشورهای دیگر از زمینه تجربهبدیهى است مرور . ت روستایى استهاى اخیر در مدیریّ ساختارى سال
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ه به این ر افتد و با توجّان امر مؤثّیگیرى از سوى متولّ سازى و تصمیم خاذ تصمیمتواند در این شناخت و نیز براى اتّ مى
 ۀبا این اوصاف، مقال. اره شده استت روستایى و غیر متمرکز کردن آن اش چین در انتقال مدیریّۀموضوع، به تجرب

ت روستایى ایران قبل از انقالب اسالمى، ساختار ت روستایى، روند مدیریّهاى مفهوم مدیریّ حاضر مشتمل بر قسمت
ت روستایى  چین، نقش و عملکرد شوراهاى اسالمى روستا در مدیریّۀپس از انقالب اسالمى، تجربت روستایى مدیریّ

ست و ى مطرح ا فوق، مباحث گسترده و مهمّهای بخشروشن است که در هر یک از . ستگیرى ا و باالخره نتیجه
  .کید شده استأبندى ت یص و جمعخل حاضر بر تۀ در مقال که شودتا ذکرضرورى است 

  
  ت روستایىمفهوم مدیریّ 

ها  ت زیر ساختت زمین و تولید کشاورزى، مدیریّت روستایى در ایران در محورهاى مدیریّپارادایم جدید مدیریّ    
 پایدار و ۀت محیط زیست و توسعوستاها، مدیریّت مالى و نظام درآمد هزینه براى رو خدمات زیر بنایى، مدیریّ

هاى قبل داراى  هر یک از محورهاى فوق در دهه. اجتماعى قابل بررسى استت براى کاهش فقر و عدالت مدیریّ
بررسى . ستا هاى کالن مطرح بوده در برنامهى گاه به عنوان راهبرد اساسى  حتّءت و ضعف در عملکرد و اجراشدّ
  .ت روستایى در ایران است گستردگى مفهوم مدیریّۀکنند  بیانهاى مختلف این محورها جنبه
اى اعم از دولتى یا مردمى، فردى یا گروهى و در اشکال  ت روستایى به مفهوم مجموعه حاضر، مدیریّۀالدر مق    

. پردازند ت مىالیّان امور مربوط به روستاها و عمدتاً در محورهاى فوق به فعّکالن و خرد است که به عنوان متولیّ
 ؛کند مربوط به روستاها را بیان مىگى به امور که مشکالت رسید ت روستایى عالوه بر اینگستردگى مفهوم مدیریّ

صین در محورهاى یاد شده ریزى روستایى را براى کارشناسان و متخصّ  مطلوب با روستا و برنامهۀچگونگى مواجه
بدین معنى که شناخت . ستات روستایى، درک مناسب از روستا در مفهوم مدیریّیکى از نکات مهمّ. سازد آشکار مى

ت یک واحد درک مدیریّرى است که براى روستا و ثّؤاى رهنمون م هاى حاشیه ها و مکان کآن از شهرروستا و تمیز 
هاى کشور از جمله شهرک امام خمینى در شهرستان  با وجود تدوین قوانین جدید، شهرک. ر استثّؤاهى م سکونت

ت، همانند شهرهاى شورا براى مدیریّاین واحدها علیرغم انتخاب . ت دارندمشکالتى در مدیریّ) در استان فارس(قیر 
رو تفکیک این واحدها و گیرند و از این اتب شهرى قرار مىشوند و نه در مر  روستا شمرده مىۀ نه در زمرجدید کشور

  .خاذ تصمیم خاص براى آنها ضرورى استاتّ
  
  ت روستایى ایران  قبل از انقالب اسالمىروند مدیریّ 

هاى مختلف تاریخى، به اشکال مختلف  ى وجود داشته و در دورهگذشته به صورت سنتّت روستایى ایران در مدیریّ    
ه و باالخص در اواخر این دوره که اعمال حکومت به پایتخت و شهرهاى قاجاریّ در دوره. و گاهى مشابه بوده است

 که در امور مربوط شد ى روستاها و نوع حکومت موجب مىشد، دو ویژگى بارز بافت سنتّ مرکزى ایاالت محدود مى



  

 نقش عمده در در این دوره. ى وجود نداشته باشد دخالت چندان، مانند اخذ مالیاتیبه روستاها بجز در موارد خاصّ
زینه در  ه- مالکین بود و نظام درآمد ۀى بر عهدلّ عناصرى مانند کدخدا، سربنه و به طور کۀت روستایى بر عهدمدیریّ

مین أستائیان از یک سو و مالکین یا کدخدا از سوى دیگر قرار داشت؛ بدین معنى که ت روۀروستا نیز عمدتاً بر عهد
ر هاى متأثّ شد و اجراى برنامه نیازهاى مالى روستایى از طریق اخذ اعتبارات و مالیات از زارعین و روستانشینان انجام مى

تى  اشکال سنّىبه طور کلّ). 6 ص ،1372طالب (گرفت  از اعتبارات فوق از طریق کدخداها یا مالکین صورت مى
میان مالکان و (ى در امورات روستا از طریق کدخداها که گاهى نقش واسطه هاى اعمال نفوذ سنتّ ت و شیوهمدیریّ
  .ت استیّ قاجار حائز اهمّۀ امور جمعى بر عهده داشتند، در اواخر دورۀو ادار) رعایا
 روستایى و ۀهى در جامعالت قابل توجّکه تحوّ لیرغم اینش، ع.هه 1304  سالبا روى کارآمدن رضاخان در    

ه است، در نوع  قاجاریّۀهایى مربوط به دور ت ده انجام نشده، قوانینى به تصویب رسیده که اگرچه داراى زمینهمدیریّ
براساس . ت روستایى این دوره قانون کدخدایى است مدیریّۀیکى از قوانین مهم دربار. ل استمّأه و تخود قابل توجّ

 رسیده است، کدخدا در یک روستا به معناى ء اجراۀ به تصویب و مرحل1318 تا 1314هاى   سالاین قانون که طىّ
 نیز 1316 آبانماه 16در ). 13، ص 1372طالب (داشتن وظائف و کارکردهایى براى انجام خدمات دولتى آمده است 

تان یک دهدار و براى یک یا چند ده یک کدخدا به براساس قانون نخستین تقسیمات نوین کشورى، براى هر دهس
ت و چگونگى انتخاب کدخدا کیفیّ). 2-4ص ص، 1316 قانون تقسیمات کشورى(کر شده است  دولت ذۀعنوان نمایند

که  تر این  مهمۀنکت. اند، در این مقاله قابل بررسى نیستند هىو وظائف و اختیارات وى اگر چه موضوعات قابل توجّ
هاى قبل از آن تفاوت  ت روستایى و سیستمى که براى روستاهاى ایران در نظر گرفته شده بود، با دورهروش مدیریّ

  .چندانى نداشت
 آن در تصویب قانون ۀت روستایى پدید آمد که بارزترین نمونیّالتى در نظام مدیر رضاخان، تحوّۀپس از دور    

 ۀهاى میانى ده در این قانون که در سال. ى و امور زیربنایى است اقتصادۀویژه از جنب همربوط به بنگاه عمرانى کشور ب
 رسیده است، ترکیب انجمن ده و در واقع انجمن عمران ده مشتمل بر گروه پنج نفرى ء به مراحل تصویب و اجرا1330

لى ده و  عمدتاً براساس اعتماد میان اها-ى زارع، کدخدا و دو تن از معتمدین محلّۀ مالک، نمایندۀشامل نمایند
  .بینى شده بود  پیش-نمایندگان مالک و زارع 

 انجام ۀا در عمل نحوکردند، امّ ت مىالیّاز لحاظ شکلى، اگر چه انجمن ده به صورت گروهى و جمعى در ده فعّ    
راى  نظارت و اجۀ براى مهار قدرت مالکان و تغییر شیو احتماالً از سوى دیگر انجمن دهات وها انحصارى بود تالیّفعّ

ت روستایى ایران ها و راهبردهاى کالن تأثیرات دیگرى در مدیریّ  برنامهدر این دوره. ولت در روستاها بودهاى د برنامه
 ،در پى آن.  با تصویب و انجام اصالحات ارضى قدرت مالکان در روستاها کاهش یافت1340 ۀدر ده. گذاشت

 به آن ۀهاى زراعى روى داد که اشار برداری ویژه در امر بهره ه مناسبات اقتصادى روستاها بۀالت شگرفى در نحوتحوّ
  .براى این مقاله ضرورت چندانى ندارد



  

 

هاى دهات را به عنوان   چهل منجر به اصالحات در قوانین مربوط به انجمن ده گردید و در واقع انجمنۀتغییرات ده    
انند قوانین مربوط به تشکیل سپاه ترویج و آبادانى در این دوره قوانین دیگرى م. نمایندگان رسمى دولت مطرح ساخت

عاع قرار داد و با تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها به جاى وزارت الشّ ى در ایران را تحتیت روستابه نوعى مدیریّ
 پهلوى وزارتخانه جدید، تشکیالت ۀدر اواخر دور. ت بیشترى یافتاصالحات ارضى و تعاون روستایى این امر شدّ

در .  قانون جدید تشکیل انجمن ده و دهبانى را به تصویب رساند1353ل ساخت و در سال ت روستایى را متحوّدیریّم
 دهدار بود و دهداران ۀ بر عهد،شد ل از چند ده مرتبط با هم تشکیل مى امور یک دهستان که متشکّۀاین زمان، ادار

حال، شرایط عمومى ده  با این. شدند انتخاب مى) رت کشوروزا(معموالً از میان نامزدهاى گزینش شده از سوى مرکز 
از . شدند ى مستقیم مردم ده انتخاب مىأت روستا با ر انجمن ده بود که اعضاى آن متناسب با تعداد جمعیّۀبر عهد
تى ت ده، حذف مدیریّ پهلوى حذف کدخداها از مدیریّۀهاى آخرین دور ت روستایى در سالهاى مدیریّ ویژگی
 انصاف در ۀالت قانون مربوط به خانت روستایى از جمله تحوّدر روستاها، تغییرات در قوانین مربوط به مدیریّمالکان 

 در این دوره رجوع کنید به ت روستایى ایراناع بیشتر از روند مدیریّبراى اطلّ(ل است مّأه و ت قابل توج1356ّسال 
  ).30-31، 11-12  ص، ص1378 مهدوى

  
  وستایى پس از انقالب اسالمىت رساختار مدیریّ 

 هت روستایى ب مدیریّۀهاى موجود و مستند به قانون اساسى، وظیف  از نگرشتأثیر  باپس از پیروزى انقالب اسالمى و    
ا در عمل نمایندگان این شوراها اگرچه ظاهراً جانشین انجمن ده بودند، امّ . شوراهاى اسالمى روستا سپرده شدۀعهد

 یعنى 1361اگرچه قانون مربوط به شوراهاى اسالمى در سال . شدند محسوب میتخبین واجد شرایط واقعى مردم و من
 نگرشى که در 1365 ضرورى است که در سال ه ذکر این نکت؛زین انقالب اسالمى به تصویب رسیدهاى آغا سال

ن قوانین، جهاد سازندگى به با تکمیل ای.  اصالح شد و با اصالح قوانین تکمیل گردید،شوراهاى اسالمى روستا بود
ح ت در روستاها مطرکه در عمل به عنوان مدیریّ ت روستایى در ایران مطرح شد و با آنلى نخست مدیریّعنوان متوّ
عالوه بر جهاد سازندگى، ضرورى است .  این نهاد بودۀ مربوط به روستاهاى ایران بر عهدلئا عمدتاً تمامى مسانشد، امّ

ویژه در  ه ب–یان امور مربوط به روستاها ترین متولّ  اسالمى اشاره شود که به عنوان یکى از مهمبه بنیاد مسکن انقالب
کرد، پس  بنیاد مسکن اگرچه در آغاز با هدف در روستاها عمل مى.  در ایران پس از انقالب مطرح شد-بخش مسکن 

در . هاى هادى و بهسازى متمرکز گردید  طرح،هاى عمرانى تالیّه فاصله گرفت و بر روى فعّیّلتى از اهداف اوّاز مدّ
حال، از نهادهاى انقالبى روستاها  با این. ل مربوط به روستاها به این بنیاد سپرده شدئهاى اخیر نیز قسمتى از مسا سال

عالوه بر جهاد سازندگى و بنیاد مسکن، شوراى عالى کشاورزى، مراکز خدمات کشاورزى، روستایى و عشایرى، 
مداد و بسیج  اۀهاى بهزیستى روستایى، کمیت مجتمعهاى بهداشت،  فت نفره واگذارى زمین، مراکز و خانههاى ه هیئت

  ).186-194 صص، 1378مهدوى (قابل ذکر است 



  

ت روستایى ایران مربوط به قانون تشکیالت، وظائف و انتخاب شوراهاى الت در مدیریّ عطف تحوّۀشاید نقط    
کید شد و أت در روستاها تن تنها نهاد مدیریّر قانون اخیر بر شوراى اسالمى به عنواد.  باشد1375اسالمى در سال 

 نفر 1500 عضو و براى روستاهاى بیش از سهت  نفر جمعی1500ّتى، براى روستاهاى تا براساس آن و طبق ضوابط جمعیّ
ت کشور اجازه داده شد تا براى رات، به وزار نیز طبق مقر1377ّدر سال . نظر گرفته شد  عضو به عنوان شورا درپنج

ت شهرى در ایران، در روستاها ت فعلى مدیریّه به وضعیّاین امر با توجّ. ها اقدام کند امور روستایى به تاسیس دهیاری
نتخب شوراها و بازوى اجرایى ها که م ل شگرفى است که بر طبق آن دو نهاد شوراهاى اسالمى و دهیاریموجب تحوّ

 .ت بپردازندالیّ، در روستاها به فعّآیند حساب مىب هاآن

 از دو جنبه قابل ؛گذاشتى ثیرات مهمّأت روستایى ایران تى آنچه پس از انقالب اسالمى بر مدیریّبه طور کلّ    
هاى قانونى  م از جنبه مانند تشکیل وزارت جهاد سازندگى یا بنیاد مسکن و دوّ، سازمانىۀ نخست از جنب:بررسى است

 مختصرى ۀدر این باره، اشار. دهد عاع قرار مىالشّ ت روستایى در ایران راتحتانینى که مستقیماً مدیریّمانند تصویب قو
ت یّهاى جهاد سازندگى در روستاها از اهمّ تالیّ عملکردى، فعّۀب پس از انقالب شده است اما از جنببه قوانین مصوّ

 19/9/1362  تاریخ سازندگى با حکم رهبر انقالب و درجهاد) 1358(در اوایل انقالب اسالمى . باالیى برخودار است
ام در  روستایى و فقرزدایى تشکیل گردید و اهداف محورى نظۀ توسعۀتخانه با دو رویکرد عمدبه صورت وزار

روستایى را بر هاى روستایى و صنایع   زیر ساختۀ کشاورزى و عمران روستایى، توسعۀروستاهاى ایران مانند توسع
 براى تفکیک 1369 در سال  که شودذکرکه الزم است  نآضمن ). 161-163 ص، ص1379 آسایش(. عهده گرفت

همان، ص (اى در مجلس شوراى اسالمى به تصویب رسید  هاى کشاورزى و جهادسازندگى، الیحه وظایف وزارتخانه
161(.  
 بعدى )1( شمارۀجدول. رکز شدرسانى متم  برق ورسانىدر ابتدا بر روى راه روستایى، آبت اصلى جهاد الیّفعّ    

هاى بهسازى که بعدها در وظائف این وزارتخانه قرار گرفت،  تالیّعملکرد جهادسازندگى را در این زمینه و نیز فعّ
هاى  ها و طرح التى در سیاست آغازین، تحوّۀق جهاد سازندگى در ده نسبتاً موفّۀحال، پس از تجرب با این. دهد نشان مى

در روستاها بر ) از طریق جهاد سازندگى(الت، سیاست دولت براساس این تحوّ. ا بعمل آمده  زیر ساختۀتوسع
  :)131، ص 1379رضوى (هاى زیر متمرکز شد  تالیّفعّ
  ؛ت در نواحى روستایى اصالح الگوى استقرار جمعیّ-الف 
  ؛ فضاهاى روستایى مستعدۀ یکپارچۀ توسع-ب 
  ؛روستایىهاى  گاهت زندگى و سکونت بهبود کیفیّ-ج 
  ؛ ایجاد نواحى صنعتى روستایى-د 
 .ها به صورت سلسله مراتبى  خدمات و زیرساختۀفضاها و مراکز روستایى براى توسع ساماندهى -هه 



  

 

هاى مربوط به روستاها از طریق ادغام  تالیّها بدون نقص نیست و در همین راستا سلسله تغییرات در فعّ این سیاست    
ت روستایى نیز  مدیریّۀدر ارتباط با نحو. خیر صورت گرفتهاى ا ازندگى و کشاورزى در سالهاى جهاد س وزارتخانه

  .شود التى دیده مىها تحوّ در بعضى زیر بخش
  
  

  هاى روستایى بعد از پیروزى انقالب اسالمى  زیرساختۀتوسع  -1جدول
تاپیروزی انقالب   واحد  ها زیرساخت

  1357اسالمی سال 
دهۀ اوّل انقالب 

  1358-67می اسال
دهۀ دوّم انقالب 

  1367-78اسالمی 
احداث راه بهسازی و 

  آسفالت راه
  کیلومتر
  کیلومتر

8000  
0  

49489  
6435  

74463  
23721  

  روستا  رسانی برق
  )نفر(جمعیّت 

4327  
2907935  

18157  
8663513  

32300  
18038149  

  روستا  آبرسانی
  نفر(جمعیّت 

12000  
0  

22257  
0  

32274  
6767064  

  روستا  بهسازی
  )نفر(جمعیّت 

0  
0  

0  
0  

825  
1865620  

  9-10، صص 1378یدقار، شفیق : منبع  
  
 یکپارچه و پایدار ۀت کنونى، توسعها و گرایش اصلى در وضعیّ ل در ساختار سیاستترین تحوّ حال، مهم ه هرب 

بط با همین امر، مرت. استریزى سنجیده براى تجهیز مراکز روستایى  روستایى، صنعتى کردن محیط روستایى و برنامه
 هاى اجرایى هاى دستگاه تالیّ در جهاد سازندگى شناسایى شد که عمدتاً با فعّی خدماتى و زیرساختۀحدود هفتاد زمین

ت ه به تصویب قوانین جدید در مدیریّکه با توجّ آن ت یّ حائز اهمّۀنکت). 131، ص 1379رضوى (دولت هماهنگ است 
ها تالش زیادى شده و در خصوص   زیرساختۀبراى تجهیز منابع انسانى در توسعات، روستایى و اجراى این مصوبّ

با این وصف، علیرغم اقدامات انجام شده از . ى صورت گرفته استکید خاصّأت روستایى تمشارکت مردمى و مدیریّ
 ۀه شهرها و تخلیاجرت از روستاها بها و راهبردها براى آینده، مه خاذ سیاستسوى وزارت جهاد سازندگى و اتّ

ت روستایى پس از انقالب اسالمى  ضعف عملکردى در مدیریّۀدهند روستاها همچنان وجود دارد و این امر نشان
 درصد 75ها از خدمات از جمله برخوردارى  گاهاها و برخوردارى این سکونتانجام اقداماتى براى روست. است

 از اقدامات) 137همان، ص (رصد از راه روستایى بهسازى شده  د76 درصد از آب آشامیدنى و 86روستائیان از برق، 
براى نمونه در (هاى اقتصادى  ویژه از جنبه هت روستایى ب مدیریّ در تدبیر عدمباا امّ. شود  شمرده مى کشوراساسى
ى روستاهات فعلى منجر به شرایط کنونى و وضعیّ) هاى اقتصادى به قسمت بعدى در همین مقاله مراجعه شود طرح

هاى موجود جهت  بررسی. روشنى آشکار است هت صحیح روستایى ب مسکن نیز عدم مدیریّۀدر زمین. ایران شده است



  

 فقدان رابطه مناسب و منطقى ۀدهند دهاى مسکونى نشاندستیابى وجود رابطه میان مصالح مناسب و روند تخریب واح
اى شهرى و هاى مسکونى در دو بخش مجزّ ساختمانالت روند تخریب در میان افزایش مصرف مصالح پر دوام و تحوّ

ویژه در روستاها، علیرغم افزایش سهم مصالح مرغوب، نرخ تخریب همچنان در حال  هبدین معنى که ب. روستایى است
ات و ضوابط با ت روستایى و نیز انجام مقررّخاذ سیاست مناسب و هماهنگ با مدیریّکه اتّ افزایش است؛ حال آن

ت روستایى ضرورت انکار از سوى مدیریّ) شوند همانند مساکنى که در شهرها کنترل و ساخته مى( باال ضمانت اجرایى
  . نشدنى است

خاذ سیاست آگاهانه در راستاى حفاظت از موجودى بازشناسى روند استهالک و تخریب ساختمان براى اتّ    
 سوانح طبیعى و ۀوسیل هن بازشناسى تخریب بدر ای). 183، ص 1376 امکچى(شود  مسکونى کشور انجام مىواحدهاى 

 مساکن ۀله عدم کنترل دولتى و غیردولتى در زمینئروند استهالک در روستاهاى ایران چشمگیرتر است و این مس
ت روستایى از طریق عملکردها بیانگر ضعف عمومى که شناخت مدیریّ نتیجه این. دهد روشنى نشان مى هروستایى را ب

  .است
دهد که اگر چه   قوانین نشان مى ۀ پس از انقالب از جنبۀت روستایى ایران در دورى بررسى روند مدیریّکلّبه طور     
که بینش گویای آن است لیکن بررسى عملکردها هاى قبل صورت گرفته،  بت به دورهالتى در این دوره نستحوّ

 ۀ براى مقایسدر همین راستا.  استرقرار نبودهت روستایى بهاى کالن در مدیریّ ها و برنامه صحیح و هدفمند در سیاست
ت روستایى جهت آمیز کشور چین، به رویکرد این کشور در مدیریّ موفّقیّت ۀت روستایى و تجربمدیریّ بهتر به نگرش

 ۀییر ساختار اقتصاد روستایى، توسعت روستایى در چین بر محورهاى اقتصادى، تغمدیریّ. شود  تطبیقى اشاره مىۀمقایس
ت هایى در ساختار مدیریّ این موضوع در عمل مبتنى بر دگرگونی. مین اعتبار استوار استأگذارى و ت نایى، سرمایهزیرب

تى روستایى و یکى از مباحثى که در نظام مدیریّ.  جدید و مفاهیم مدرن تئوریکى استهای روستایى، رهیافت سیستم
براساس گزارش . ت روستایى در مزارع دولتى استریّویژه در بخش کشاورزى چین مطرح شده، اصالح نظام مدی هب

هاى تاریخى   میالدى تجربه1979، از سال ار شدز بوجود آمدن چین جدید پدیدمستند، مزارع دولتى چین که پس ا
، در اصالح ساختارى ت مشارکتى قدیمى داشتتدریج در سیستم مدیریّ ههایى که ب بدست آوردند و به همراه تجربه

  .ده استعمل آور بسعى فراوانى
 حذف تراکم بیش از حد و تمرکز خشک است که با هدف واگذارى ، اصالح ساختارهاى مهمّ از ویژگی    

ل، روند در این تحوّ. سات اقتصادى انجام شده استسّؤت میتى و تقوه به حقوق مدیریّخودمختارى بیشتر با توجّ
ى، پس از هاى محلّ تر و مقیاس ثال در موضوعات کوچکاصالح قابل مالحظه به روشنى آشکار شده و به عنوان م

به طور . ل شده استه مبدّهاى مزارع دولتى به سودآورى شایان توجّ کسرى بودجه هشت سال از اجراى اصالحات
  اجمالتى روستایى چین که مبتنى بر محورهاى اقتصادى است به چهار ویژگى اصلى اصالحات در ساختار مدیریّىکلّ

  :وارد زیر استمشتمل بر م



  

 

  : ایجاد استقالل مالى-الف 
زارع دولتى ق سود و زیان م درآمد در کنترل دولت بود و این امر به تعلّ- موارد نظام هزینه ۀیّ کل1979ّقبل از سال     

ر از روند تى متأثّ درک عمومى از روند تغییرات مدیری1979ّپس از سال . گذاشت ه مى، صحّقرارداشتکه در اختیار 
در این .  هزینه به سمت استقالل مالى هدایت شد-تدریج دگرگون شد و در نظام درآمد  هیدئولوژیکى گذشته با

ت  آن مدیریّ ساالنه و در تفاهم کامل با روستائیان شرایطى را بوجود آورد که در طىّۀروش، دولت در ازاى تعرف
این روند به صورت . ط شد مربوط به مزارع دولتى مسلّ امورۀیّل بازرگانى و کلّئ، مساء اجراۀمشارکتى مردمى بر نحو

  .ورى بیشتر دگرگون ساخت هاى سنگین را به سمت افزایش تولید و بهره العاده، کاهش تولید و هزینه فوق
  
  ت مشارکتىفى سیستم مدیریّ معرّ-ب 

هاى مختلف در   به جنبهه بحث کارگران بدون توجّ،1979  سال، تا قبل از در چیناز لحاظ توزیع سهم مشارکت    
ر از مشارکت مردم به صورت ثّأسات و نهادهایى متسّؤل، ما پس از این تحوّشد؛ امّ روستاها و مزارع چین مطرح مى

 رهبرى، در این روند. وجود آمدب) هاى اقتصادى تالیّویژه فعّ هب(ها  تالیّت و سازماندهى فعّمستقیم در مدیریّ
 رؤساى خانوارها ۀتر بر عهد سات و حتى در مقیاس کوچکسّؤ مسئوالن نهادها و مۀت بر عهدریزى و مدیریّ برنامه

ها  تالیّت به شکل جدید درآمد و بر توزیع فضاها و نتایج فعّ مدیریّۀلیّگذاشته شد که براساس نظام جدید، ترکیب اوّ
ترتیب  هط روستائیان چینى باز منابع توسّورى نیروى انسانى و میزان استفاده بهینه  از لحاظ آمارى نیز بهره. دگردیکید أت

  .دهد  درصد را نشان مى30 و 20افزایشى حدود 
  
   تشویق اقتصاد مشترک-ج 

ورى را  هاى تولید و افزایش بهره ، زمینه در کشور چینتک الزم در محورهاى مدیریّسازى اراضى و تحرّ یکپارچه    
کید أهایى بوجود آمد که بر اقتصاد و رفاه گروهى ت ن جریان، نظامر از ایت گسترش داد و متأثّنزد روستائیان به شدّ

مندى  ها، گسترش صنایع کوچک، بهره صصى مربوط به روستاها، تشکیل تعاونیهاى تخّ تالیّدر این ارتباط، فعّ. داشت
جمعى در   دستهترى یافتند و پیامد آنها، گسترش مطالبات اقتصادى ت فراوانیّاز حقوق سیاسى و منزلت اجتماعى اهمّ

 کوتاه در یکى از ایاالت چین بیش یت مدّدهد که طىّ الت نشان مىهاى آمارى این تحوّ گزارش. ل بودهاى متشکّ قالب
 پس از ت هشت سال مدّتى بوجود آمد و یا طىّسه با هدف مشترک اقتصادى و تغییر ساختار مدیریّسّؤ م2000از 

  .ت غیر متمرکز سوق داده شدهاى مستقل با مدیریّ سترش نظامها، باورهاى عمومى در جهت گ اجراى برنامه
  
   روستایىۀنگى ابعاد توسع هماه-د 

ت داشت، هماهنگى کشاورزى، صنعت و یّ اقتصادى در چین اهمّۀ روستایى از جنبۀترین موضوعى که در توسع مهم    
ت روستایى گسترش یافت و اوضاع هاى اصلى مدیریّ ق هنگامى بدست آمد که زمینه موفّۀاین تجرب. تجارت بود



  

 تغییر ۀبا این اوصاف، اصالحات و تجرب. سات و نهادها و به تبع آن رفاه روستائیان و کارگران بهتر شدسّؤاقتصادى م
ى اقتصادى از سوى دولت چین ها هاى کارشناسان در زمینه  طرحۀویژه اعمال سنجید هت روستایى و بنگرش در مدیریّ

هایى که هنوز به صورت   روستایى شده و با وجود مشکالت و نارسائیۀردى در اجزاء و پیکرل عملکمنجر به تحوّ
هى داشته است  کارآمد و قابل توجّۀصان و تجربهاى تحسین برانگیزى از سوى متخصّ ى رفع نشده، پیشرفتجدّ

  .)1379 2النگ ورث(
  
  ت روستایى اسالمى روستا در مدیریّی نقش و عملکرد شوراها  

. خاذ راهبرد مشارکت مردم در روند توسعه استر از اتّثّأت روستایى ایران متنظام شوراهاى اسالمى روستا در مدیریّ    
هاى اجتماعى و  گیری هاى شرکت جستن در تصمیم د فرصتتوان طریقى جهت افزایش و توزیع مجدّ مشارکت را مى

 با این وصف الزم است). 40، ص 1370 مارسدن -کلى او(مندى از ثمرات آن تعریف کرد  همیارى در توسعه و بهره
اى  ى و منطقههاى ملّ ریزی  بدین معنى که برنامه؛ى استهاى محلّ ریزی  شود که مشارکت روستائیان نیازمند برنامهذکر

.  روستایى نیستۀ توسعۀکنند انجامد و از اینرو تضمین  روستایى مى شهرها و گاهى مناطق مستعدّۀبیشتر به توسع
ترین نکات در  مندى از دانش بومى از مهم  مشکل با استفاده از منابع محدود و کمیاب و نیز بهرهچگونگى حلّ

  ). 1368  3 ویکرامانایاک-دیاس (شود  مشارکت روستائیان شمرده مى
در امور . در ایران مشارکت روستایى از دیرباز در ابعاد اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و خدماتى مطرح بوده است    

توان در واحدهاى   روستایى را مىۀصى از همکارى و مشارکت در جامعهاى مشخّ اجتماعى و فرهنگى، نمونه
هایى  نهادهاى مشارکتى مانند بنه، صحرا، حراثه و پاگو از مثال. هاى مشارکتى جستجو کرد تبردارى جمعى و سنّ بهره

 ایرانیان ۀوسیل هپس از پذیرش دین اسالم ب. ود داشته است روستایى ایران وجۀها در جامع روند که قرن بشمار مى
هایى مانند شوراها، مزارعه، مضاربه، تعاون، وقف، مشاع شکل گرفته که موجب پدید آمدن واحدهاى جمعى و  لتشکّ

ى  قانونۀلین الیحپس از پیروزى انقالب اسالمى، تصویب اوّ). 5، ص 1377ابراهیم زاده (مشارکتى در جامعه گردید 
با سپرى .  تشکیل شوراى اسالمى روستایى را فراهم ساختۀ زمین1358  سال هیأت دولت درۀوسیل هانتخابات شوراها ب

د به دالیل مختلفى انجام نشد و لذا بسیارى از  انتخابات شوراهاى اسالمى، انتخابات مجدّۀلین دورت قانونى اوّشدن مدّ
 شوراها ،با این حال. ال به حیات خود ادامه دادندصورت نیمه فعّ ه ب وندرت هشوراهاى روستایى عمالً منحل و گاهى ب

  :شود  دالیل آن اشاره مى از در زیر به برخى.هى کسب نکردند قابل توجّموفّقیّتت روستایى در مدیریّ
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یم هاى انصاف و انجمن ده از روستا، نفوذ غیر مستق به رغم کوتاه شدن دست مالکین و خوانین و عوامل خانه  -
بسیارى از آنها بر کارکردهاى روستایى و گاهى در عملکرد شوراهاى اسالمى روستا وجود داشت و لذا نقش 

  .شد ت شورایى کمرنگ مىمدیریّ
ا نصب اعضاى شورا ییید أاسالمى روستا بودند و عمالً در تاز آنجا که جهادگران از تشکیل دهندگان شوراهاى   -

هاى شورا بنا به دالیل خیرخواهانه و از روى دلسوزى مداخله  گیرى صمیمسازى و ت نقش داشتند، در تصمیم
ت روستایى جاى شوراى اسالمى در مدیریّ هگرفتند و بدین ترتیب ب کرده و گاهى جاى شورا تصمیم مى

  .کردند آفرینى مى نقش
ى وجود نداشت، هاى ادارى و قانونى جایگاه روشنى براى شوراهاى اسالم که از جنبه ه به اینبا توجّ  -

 بسیارى از شوراها در همان یى الزم را نداشته و به همین سببهاى شوراى اسالمى ضمانت اجرا گیری تصمیم
 .هاى بعد عمالً فاقد کارآمدى الزم بودند ه انقالب و بسیارى دیگر در ساللیّهاى اوّ سال

ال شدند،  شوراهاى اسالمى در روستاها فعّهاى دیگر که به تدریج در کنار نفوذ و موازى شدن نهادها و سازمان  -
ت شدن یّرى در کمرنگ شدن شوراهاى روستایى داشتند، موجب بى اهمّثّؤکه نقش م اینعالوه بر 

سات در عرض شوراهاى سّؤکه این نهادها و م ه به اینبا توجّ. کارکردهاى شوراهاى اسالمى روستایى گردیدند
ت روستایى و رى در مدیریّثّؤکردند، شوراها نقش م مى عمل -آن  و نه در طول -اسالمى روستا 

  .ها بودند  نیازهاى سازمانۀکنند ها و برطرف  خواستهۀکنند تند و در واقع مجرى و تسهیلها نداش گیری تصمیم
قدرت اجرایى الزم هستند و نظام حاکم بر الگوى فاقد که از آنجا که شوراهاى روستایى  ت اینیّ حائز اهمّۀنکت    

 خدمات به ئۀد سازمانى در ارا خدمات به روستاها، به صورت بخشى عمل کرده و الگوى متعدّئۀزمانى اراسا
دهد، در عمل   مىئۀ وظائف خود را اراۀترین رد ساً تا پایینأروستاها حاکم است، یعنى هر وزارتخانه ر

  .آید  مىها و تصمیمات شوراهاى اسالمى روستایى بوجود مشکالتى جهت پیاده شدن خواست
ها، ذکر اصول هفتم و یکصدم قانون اساسى نیز ضرورى است؛ براساس اصل هفتم قانون اساسى  عالوه بر این    

شوراها اعم از مجلس شوراى اسالمى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا و نظایراینها از ارکان 
هاى اجتماعى،  قانون اساسى، براى پیشبرد سریع برنامه راساس اصل یکصدم امور کشورند و بۀگیرى و ادار تصمیم

یات ه به مقتضّاقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و سایر امور رفاهى از طریق همکارى مردم با توجّ
ن  امور هر روستا، بخش، شهرستان یا استان با نظارت شورایى بنام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان یا استاۀى، ادارمحلّ

ن و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگا. کنند گیرد که اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى صورت مى
 انتخاب و نظارت شوراهاى مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول ۀحدود وظائف و اختیارات و نحو

کند  ن مىقانون معیّت حکومت مرکزى باشد، ت ارضى و نظام جمهورى اسالمى و با تبعیّى و تمامیّوحدت ملّ
  ).6-9  ص، ص1377 زاده ابراهیم(



  

احى،  مردم طرّۀوسیل ه امور بۀیّلّ ک تاو ضرورى است  شوراها استۀت روستایى ایران بر عهدطبق این اصول، مدیریّ    
ن بوده و ص و مدوّ مشخّى اسالمى روستایى فاقد سازمان و تشکیالتکه شوراها حال آن.  شودءریزى و اجرا برنامه

ت در امور اقتصادى مانند الیّهاى الزم و فعّ صص در بکارگیرى از نیروها و تخصّ مستقل و مشخّۀبدون بودج
یاسى کشاورزى، صنایع روستایى، در امور سیاسى و اجتماعى مانند نظم و انتظامات در روستا و همکارى با مأمورین س

و ... برق و آب وۀهاى هادى و شبک ى، در امور عمرانى و بهسازى مانند احداث و اصالح معابر، اجراى طرحو امنیتّ
  .باالخره در امور مربوط به دعاوى و حقوقى کارایى چندانى ندارد

  
  ها  جدید دهیاریۀتجرب 

هاى دولتى به  مرکززدایى از وظایف دستگاه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور رویکرد تۀم توسع سوّۀدر برنام    
اصالح ساختار و نظام ادارى، منطقى کردن .  جهانى تجربه شده استۀ که در عرص است از رویکردهایىعنوان یکى

هاى اجتماعى و  یهاى عمومى غیر دولتى و در مجموع، واگذارى تصدّ  دولت، تقویت نهادها و سازمانۀحجم و انداز
 .ى، راهکارهاى عملى و اجرایى رویکرد یاد شده استه نهادهاى محلّاقتصادى غیر ضرور ب

 دولت، در چندین ۀهاى غیر ضرور در بدن ی تمرکز تصدّ کشور، ضمن آگاهى از مضارّۀم توسع سوّۀدر تدوین برنام 
ى غیر دولتى هاى دولتى به نهادهاى عموم  واگذارى برخى از وظایف اجرایى دستگاهۀتالش گردید تا زمین  قانونىۀمادّ

 .ى فراهم گرددو محلّ

 137 ۀ ماد2ّایى، بند ریزى روست ت و برنامه مدیریّۀ و در حوز136 ۀریزى شهرى، مادّ ت و برنامه مدیریّۀدر حوز    
ى  محلّۀلى تفویض و واگذارى امورى که جنبهاى ما ه شده و در سایر قوانین نیز پشتوانهم به این امر توجّ سوّۀقانون برنام

 .بینى شده است پیش) ها ها و دهیاری شهرداری(ى ها و نهادهاى محلّ هاى دولتى به سازمان د از دستگاهدارن

ى را با نظارت روستاییان از طریق شوراهاى  امور محلّۀهاى عمومى غیر دولتى که ادار ها به عنوان سازمان دهیاری    
در تعاریفى که . مند هستند مومى و خدمات عمومى وظیفه امور عۀرسانند، در حوزه و عرص اسالمى روستا به انجام مى

بردارى از  هایى چون بهبود نظافت محیط، حفظ و نگهدارى و بهره تالیّگیرد، فعّ از امور عمومى صورت مى
ل را شام...نشانى، امور بهداشتى و آموزشى و فرهنگى و ى، آتش، فضاى سبز محلّ)آب، برق، گاز و تلفن(ها  زیرساخت

 -صاً در شرح وظایف آنها آمده است ها در آینده عالوه بر آنچه مشخّ  وظایف دهیاریۀ حوزه و دامن بنابراین.شود مى
 ۀیّکلّ -...الخانه و گورستان وبهبود وضع زیست محیطى، نظافت معابر، الیروبى قنوات، و ایجاد و سازماندهى غسّ

گیرى  بدیهى است شکل. نهاد عمومى گذاشته خواهد شد این ۀه مطابق قانون و به تدریج بر عهدد بود کامورى خواه
، 1382اکبرى (ى یافت لین بار در قالب دهیارى تجلّنهادى رسمى و قانونى براى تثبیت امور عمومى در روستاها براى اوّ

  ).1ص 



  

 

ریزى و  نامهترین مراحل بر  از مهم اهدافیپذیر قهمچنین از آنجا که نظارت و ارزشیابى و نیز تعیین میزان تحقّ    
، ضرورى است هماهنگ با توزیع )66-68 صص  ،1379 ؛ رضوانى13-17 ص  ص1366ماتور (شود   شمرده مىءاجرا

  .هاى مثبت و منفى نیز دیده شود ت روستایى، ابعاد مختلف و جنبهها در نظام مدیریّ و گسترش دهیاری
ط هیئت وزیران و در جهت اجراى  توس1380ّندماه ها در اسف  سازمان و تشکیالت دهیاریۀ اساسنام،از سوى دیگر    

تصویب ) 1377ب سال مصوّ(هاى خودکفا در روستاهاى کشور   قانون تأسیس دهیاریۀه واحدهاى مادّ یکى از تبصره
ها، روستاهاى داراى طرح هادى و بهسازى، روستاهایى با   وزارت کشور مراکز دهستانۀلین بخشنامدر اوّ. گردید

م، تنها پرداخت خودیارى  دوّۀت بودند و در بخشنام ساختمان و تأیید استاندارى واجد اولویّۀبراى تهیّآمادگى اهالى 
 .ز تأسیس بودط استاندارى و ارسال آن شرط صدور مجوّاهالى روستا و تأیید آن توسّ

ها  ت کشور به دهیاریهاى وزار ها از کمک الع استانز تأسیس دهیارى و اطّبا اعالم شرایط سهل براى صدور مجوّ    
 دهیارى از 12000در چارچوب قانون موسوم به تجمیع عوارض، در کمتر از یک سال و سه ماه، مجوز تأسیس قریب 

  ). 2 شمارۀجدول(سوى وزارت کشور صادر گردید 
) آبادى 4985( درصد 14 خانوار، ستبی یباالهاى   آبادی از کل1375ّاعات و آمار سرشمارى سال مطابق با اطلّ    

 خانوار را تحت بیستت روستایى باالى  کل جمعیّ از درصد50 درصد قریب 14دارند که این بیشتر خانوار و دویست 
 .دهند پوشش قرار مى

 و بیشتر یخانواردویست مربوط به روستاهاى  هاى آغاز بکار کرده ها، بیشترین دهیاری اعات استان اطلّۀبر پای    
 ۀ هادى روستایى به عنوان سند توسعاند که طرح کار کرده در روستاهایى آغاز باغلبها  اند و همچنین دهیاری بوده

بااین .  خانوار بوده استدویستت اکثر این روستاها نیز باالى ه جمعیّ شده است؛ که البتّءه و اجراروستا براى آنها تهیّ
د قرار گیرد و  مورد بررسى و بازنگرى مجدّز تأسیس دهیارىفرایند صدور مجوّباشد تا  الزم  کهرسد اوصاف بنظر مى
ه و اجراى طرح هادى، مراکز ت، دسترسى، پتانسیل مالى روستاو خودیارى اهالى، تهیّهایى چون جمعیّ بالحاظ شاخص

ى به هایى و با دید کارشناسى و علم ت چند مرحله و براساس اولویّز تأسیس صادر گردد و طىّمجوّ ...دهستان و
  ).1، ص 1382اکبرى (د گرد بیشترى همراه موفّقیّت تأسیس این سازمان نوپا با ۀ تا تجربشودموضوع نگریسته 

کنند، فصل  ت مىالیّت روستایى فعّ مدیریّۀخش برنامه براى کسانى که در زمینترین ب هاز سوى دیگر شاید قابل توجّ    
ه دولت براى توسعه و عمران روستا  این مادّدر.  باشد137 ۀخصوص مادّ هعمران شهرى و توسعه و  عمران روستایى، ب

یعنى ( شد عنوان مواردى که قبالً ۀ که همشودذکر قبل از ذکر این اقدامات الزم است . ف به اقداماتى شده استموظّ
هاى دولت به همراه  ها و سیاستگذارى ها، کمک ى و نیز حمایتم به واگذارى امور به مقامات محلّ سوّۀگرایش برنام

  )155 ص،1382ها   قوانین دهیاریۀمجموع(ه آمده است مختلف این مادّدر بندهاى ) هاى مردمى ه از مشارکتاستفاد
 :ف شده است مکلّ به نرخ زیر دولت137 ۀدر مادّ 

  ؛هاى مشابه و موازى انجام ندهد تالیّص کند که فعّاى مشخّ هاى دولتى مربوط به روستا را به گونه وظایف دستگاه -1 



  

سات غیر دولتى واگذار ى و مؤسّهاى محلّ تهاى دولتى را به شوراهاى روستا، مدیریّ هاى دستگاه تالیّاز فعّبخشى  -2
  ؛دکن

ت و فضاهاى روستایى را هاى توسعه، خدما براى خدمات در محیط روستا ضوابط مشخص کند و براساس طرح -3 
  ؛کندبندى  سطح

هاى اقتصادى، اجتماعى و  تالیّکنند و به روستاییان براى فعّ هم مىسات غیر دولتى که اعتبارات خرد فرااز مؤسّ -4 
  ؛دهند، حمایت کند هنگى تسهیالت مىفر

ى کشاورزى، ها تالیّاى ساماندهى کند که فعّ ت مناسب و با دادن خدمات به گونهمناطق روستایى را با جمعیّ -5
  ؛ هماهنگ داشته باشندۀصنعتى و خدماتى، توسع

  .دگذارى خصوصى در روستاها حمایت کن  از سرمایهالت براى اشتغالبا دادن تسهی -6
  ؛شوند، حمایت کند از عشایرى که به طور داوطلب ساکن مى -7

  اصول و ضوابط نماسازى و ایمنى ساختمان در تاف شده است، وزارت مسکن و شهرسازى موظ137ّ ۀ مادّۀدر ادام    

گیرد تا در پایان ف شده که اعتباراتى را در نظر الوه بر این، دولت موظّع. روستاها و شهرها را تعیین و تدوین کند
 . خانوار راه، مدرسه، آب بهداشتى، برق و تلفن داشته باشندبیست روستاهاى باالى ۀبرنامه، هم

 ۀالحسن  صندوقى به نام صندوق قرض،بینى شده است که براى اشتغال در مناطق روستایى ه نیز پیشدر پایان این مادّ    
 برنامه نیز مواردى مربوط 156 ۀ، در ماد137ّ ۀعالوه بر مادّ.  دولت و مردم تأسیس شودۀ اشتغال روستایى با سرمایۀتوسع

هاى شوراهاى روستا سه وظیفه را عالوه بر وظایف قبلى  ه براى استفاده از توانمندیاین مادّ. توان یافت به روستا مى
  :قائل شده است

  ؛ستا مشکالت فرهنگى، ورزشى و آموزشى را در روستا شناسایى کنند و به مسئولین پیشنهاد دهندشوراهاى رو) الف 
  ؛در حفظ و نگهدارى بناهاى فرهنگى، ورزشى و هنرى و گلزار شهداى روستا تالش کنند) ب 
 ؛د فرهنگى همکارى کنن-هاى تاریخى  طهدر حفظ بناها و آثار تاریخى و محوّ) ج 

 را 140 ۀم توسعه آمده است، نباید مادّ سوّۀ روستا که در برنامۀى دربارهاى ملّ گیری ه به تصمیم توجّبراى مطالعه و    
ت صادر بینى شده که براى امالک واقع در بافت مسکونى روستاها سند مالکیّ ه پیشدر این مادّ. نیز از نظر دور داشت

 ۀم براى هم سوّۀت برنام در طول مدّتاف شده موظّ) بنیاد مسکن انقالب اسالمى(شود و وزارت مسکن و شهرسازى 
 ثبت اسناد و ۀه و به ادار تفکیکى وضع موجود روستا را تهیّشۀ نقها  خانوار و مراکز دهستاندویستروستاهاى باالى 

 بنیاد مسکن و شوراى ۀهاى تفکیکى مناطق مسکونى روستا باید به امضاى نمایند صورت جلسه. امالک ارسال کند
  ).6-7ص ص، 1382تشکر ( روستا برسد اسالمى

 تشکیالت و سازمان دهیارى ۀ وفق اساسنامط وزارت کشورز تأسیس دهیارى توسّوّدر حالى که صدور مج    
 هاى وزارت امور اقتصادى و دارایى و طبق برآورد آغاز گردید1381عمالً از سال ) تب هیئت محترم دولمصوّ(



  

 

 ۀ تبصرۀنام آیین. قرار گرفتا ه  در اختیار دهیاری1382 قانون مذکور در سال  میلیارد ریال از محلّیک هزارقریب 
  تیرماهچهارمها بود، در تاریخ  ها و شهرداری  توزیع منابع مالى میان دهیاریۀ قانون که در خصوص نحو6 ۀیک مادّ

  :ند ازمالى مربوطه عبارتنه کرد منابع  روستایى و هزیۀید و رویکردهاى دولت در امر توسع به تصویب رس1382 سال
  هاى زیست محیطى، اجتماعى و اقتصادى؛  پایدار روستایى و ایجاد تعادلۀتوسع -1 
 . خدمات زیربنایى به روستاهاۀدستیابى به نظام مطلوب ارائ -1 

 هاى کمک به اجراى طرح: ند ازکه عبارت(ق در قالب چهار سرفصل ها و رویکردهاى فو ق سیاستبه منظور تحقّ    
 پایدار ۀهاى الزم اقتصادى و اجتماعى توسع  خدمات عمومى و زیربنایى به روستاها، ایجاد زمینهۀ روستایى، ارائۀتوسع

  .)2جدول شمارۀ  (ص گردید هزینه کرد منابع مشخّۀنحو) ها  دهیاریۀروستایى و کمک به بودج
  

  1383شهریور ها تا  ها در استان زهاى صادر شده براى دهیاری تعداد مجوّ-2 جدول
 

  ردیف
  تعداد  استان  ردیف  تعداد  استان  ردیف  تعداد  استان

  851  گلستان  21  154  زنجان  11  954  آذربایجان شرقی  1
  878  گیالن  22  54  سمنان  12  205  آرذربایجان غربی  2
  595  لرستان  23  273  سیستان و بلوچستان  13  141  اردبیل  3
  368  مازندران  24  846  فارس  14  236  اصفهان  4
  264  مرکزی  25  219  قزوین  15  150  ایالم  5
  179  هرمزگان  26  40  قم  16  90  بوشهر  6
  416  همدان  27  352  کردستان  17  129  تهران  7
  131  یزد  28  531  کرمان  18  84 چهارمحال و بختیاری  8
        1392  کرمانشاه  19  2770  خراسان  9
  12910  جمع    117  کهکیلویه و بویراحمد  20  491  خوزستان  10
  1، ص 1383 وزارت کشور: نبعم

  
 :باشد هاى اساسى مى ها اهداف زیر از جمله هدف  دهیاریۀ پنج سالۀدر تدوین برنام 

این برنامه . شود ه مىهاى روستایى تهیّ تالیّها، طرحى است که براى کمک به جوامع روستایى و فعّ  دهیاریۀبرنام    
ساز تشویق روستائیان براى همکارى با دهیاران در جهت  زمینهگردد و  ه مىدر چارچوب شرح وظایف دهیاران تهیّ

 از  تادهد این برنامه یک فرآیند منظم است که به ساکنان مناطق روستایى امکان مى. عمران و آبادى روستا خواهد بود
نمودن از ساز ساماندهى و عملى  ازند و زمینهد مشکالت روستایى خود بپرطریق کمک به دهیاران به شناسایى و حلّ

هاى مختلف در مناطق روستایى را هماهنگ و مرتبط  تالیّها و فعّ که گروه طوری ه ب؛یق همیارى مردم روستا شودطر
  .سازد



  

 دهیارى پس از تصویب ۀ پنجسالۀهاى اجرایى، برنام ها و همکارى با سایر ارگان به منظور هماهنگى در اجراى برنامه 
رماندارى و حسب مورد و با تشخیص فرماندار و با دعوت از نمایندگان ط فط شوراى اسالمى روستا توسّتوسّ

  ).78-79 ص، ص1382هاى کشور  سازمان  شهرداری(گیرد  یید قرار مىأهاى اجرایى مورد ت دستگاه
ت  شناخت وضعیّ،ه داشته باشندبایست به آن توجّ ساله مىۀ پنجموارد که دهیاران در تدوین برنامترین  یکى از مهم    

 :تواند از طریق زیر حاصل شود طور ساده مى هباشد که این شناخت ب موجود روستا مى

هاى آبیارى،  ها، کانال هعبارت دیگر یک دهیار باید بداند جادّ ه ب؛ى نسبت به محیط روستاداشتن یک دید کلّ -    
ها و  صهواقع گردیده و مشخّها در کجاى روستا  تالیّهاى کشاورزى و سایر فعّ  بازار، زمین،مدرسه، درمانگاه

 .هاى آنها را از لحاظ عمران و آبادى مورد بررسى و ارزیابى قرار دهد ویژگی

ى و جنسى، مهاجرت افراد ت روستا، تفکیک سنّهاى اجتماعى روستا که شامل تعداد جمعیّ شناخت ویژگى -    
اعات طرح هادى روستایى و با کمک اطلّتواند  دهیار مى. گردد روستایى و موضوعاتى از این قبیل را شامل مى

 .بندى نماید آورى و طبقه اعات مورد نظر را جمع اطلّ،هاى مشابه طرح

ت الیّو تعیین نوع فعّ) اى و غیره کشاورزى، دامدارى، صنایع دستى، صنایع کارخانه(روستا شناخت منابع درآمدى  -    
 .روستایىۀ عمد

  
  ) هستان پنجهزارشهرستان بهشهر، ده( موردى ۀمطالع  

شرق به شهرستان و خلیج گرگان، از  شرق استان مازندران قرار دارد و از شمال به دریاى خزرهشهر در شهرستان ب    
این شهرستان طبق .  محدود استء و دامغان و از مغرب به شهرستان نکاءهاى نکا بندر گز، از جنوب به شهرستان

هاى مرکزى با دو کوهستان و میانکاله، گلوگاه با دو دهستان  خش به نام سه ب1383آخرین تقسیمات کشورى در سال 
ت مرکز آن شهر بهشهر است که با جمعیّ.  و عشر ستاق داردءپنجهزاره و کلباد و بخش یانه سر با دو دهستان شهدا

تان بهشهر  شهرس1375در سرشمارى . قرار دارد) تانمرکز اس(شرق شهر سارى  کیلومترى 45 ۀ نفر در فاصل72067
  ).65، ص1376 نتایج تفصیلى(بردند  تاها بسر مى نفر در روس77431ت داشت که از این تعداد  جمعیّ نفر731/176
که قسمت کوهستانى  طوری هب. ت توپوگرافى آن استهاى جغرافیایى شهرستان بهشهر وضعیّ ترین ویژگی از مهم    

هاى شهرستان  و بیشتر شهرها و آبادیشده هرستان گسترده ارتفاعات در قسمت جنوب شهرستان و جلگه در شمال ش
متر  میلی 600-900ها تا  متر در کوهستان  میلی1200میانگین بارش شهرستان از . اند استقرار یافته) در دامنه(میان این دو 
آبادى خالى از  77 آبادى داراى سکنه و 125 داراى 1375 سرشمارى سال بهشهرستان بهشهر بنا . ر استدر جلگه متغیّ
 .سکنه است

این دهستان نیز از . گلوگاه قرار دارد غرب بخشهاى قدیمى بهشهر است که در   یکى از دهستان پنجهزارهدهستان    
. اى است و بیشتر روستاهاى آن در دامنه واقع است لحاظ توپوگرافى داراى سه قسمت کوهستانى، دامنه و جلگه



  

 

 هاى کشور شناسنامه آبادی(ت است  نفر جمعی19436ّ آبادى و 15 داراى  1375دهستان پنجهزاره طبق سرشمارى 
 . آمده است)3(شمارۀ  موضوعى این روستاها در جدول هاى برخى ویژگى). 2-5 ص، ص1376

  
  هاى دهستان پنجهزاره  نام و ویژگی آبادی -3 جدول

 
  ردیف

موقعیّت   جمعیّت  نام روستا
  استقرار

مرکز خدمات 
  روستایی

خانۀ 
  بهداشت

شورای 
  اسالمی

  دارد  دارد  -  دامنه  1717  التپه  1
  دارد  دارد  -  جلگه  365  امام ده  2
  دارد  دارد  -  دامنه  1774  پاسند  3
  دارد  -  -  دامنه  408  تازه آباد  4
  دارد  دارد  -  دامنه  4250  خلیل محلّه  5
  دارد  دارد  دارد  جلگه  1402  رباط  6
  دارد  دارد  -  جلگه  1496  رکاوند  7
  دارد  دارد  -  دامنه  1476  وسار  8
  دارد  دارد  -  دامنه  375  سنگ آسیابسر  9
  -  -  -  دامنه  توریستی  موقعیّت  عبّاس آباد  10
  دارد  دارد  -  جلگه  1210  علمدار محلّه  11
  دارد  دارد  -  دامنه  1243  قلعه پایان  12
  دارد  دارد  -  جلگه  1100  کالک  13
  دارد  دارد  -  کوهستانی  512  محمّدآباد  14
  دارد  دارد  -  دامنه  2120  مهدیرجه  15

  2-5 ص 1376هاى کشور،  شناسنامه آبادی: منبع
  

هاى بعمل آمده، در اکثر روستاهاى دهستان پنجهزاره قبل از انقالب اسالمى   یه به موضوع، و بر اساس بررسبا توجّ    
تى پس از این روش مدیریّ. کردند ى مىى همراه با رابطین و پاکارها به امور مربوط به روستاها رسیدگکدخداهاى محلّ

که در  طوری  ه ب؛ سپرده،را به شوراى اسالمى روستاها که برخاسته از اهالى روستاها بودند انقالب اسالمى جاى خود
. ت در روستاها پرداختندالیّب روستاهاى مذکور به فعّخطریق انتخابات، شوراى اسالمى منت گذشته بارها از ۀدو ده

 -ه، رباط  به بعد در چهار روستاى خلیل محل1382ّهاى   سالها، این نکته را باید اضافه نمود که طىّ نعالوه بر ای
  . سیس دهیارى در روستاهاى مذکور بعمل آمده استأها نیز مطرح و اقداماتى براى ت رکاوند و مهدیرجه بحث دهیاری

  
  



  

  گیرى نتیجه خالصه و 

ت  مدیریّۀهاى اخیر دربار هاى سال ت برنامهه به وضعیّله آمده و با توجّ مختلف مقاهای  بخشبنابر آنچه در    
 .شود گیرى مقاله به صورت موردى ذکر مى روستایى، جهت تلخیص، نتیجه

توانـد انتقـال    هـا، مـى   هـا و سـازمان   ن جمهـورى اسـالمى و وزارتخانـه   هاى مدوّ ترین راهبرد برنامه  مهمبدون شک -    
 ۀهـاى روسـتایى و نحـو      گاهتدر ایـن انتقـال، سرپرسـتى سـکون        . باشـد ولـت بـه روسـتائیان مطـرح         ت روستایى از د   مدیریّ
 .شود ها نیز به شوراى روستایى واگذار مى ریزى و اجراى برنامه برنامه

ت روستایى به شوراهاى روستایى گامى هاى تمرکززدایى موجود در کشور، انتقال صحیح مدیریّ ه به سیاستبا توجّ    
  .ى خواهد بودعهاى سیاسى و اجتما تمرکززدایى از جنبهمهم در 

 حیات نیست و از ۀ هزینه قادر به ادام-اهى بدون داشتن نظام متناسب درآمد گطعاً هیچ روستا و یا واحد سکونتق -    
و یا  متروک شده ،هاى قبل هاى انجام شده در دهه تالیّاینروست که روستاهاى ایران علیرغم تمامى اقدامات و فعّ

 به معناى داشتن درآمدهاى  هزینه-ت گرفته است؛ نظام درآمد هاى بسیارى از آنها به شهرها صور دست کم مهاجرت
ها در  ترانه براساس نیازها و اولویِ مدبّۀو هزین) بعضاً مانند شهرها(هاى روستایى  گاهسازمان یافته و مستمر براى سکونت

 نیا سوى دولت و متولّ تا ازنارسا و فاقد خودگردانى الزم است، ضرورى استاین نظام مدام که . مراکز روستایى است
. توان به دوام روستاها امیدوار بود مى) مانند حمایت از شهرها(ر از همین حمایت رسمى حمایت و هدایت شود و متأثّ

 امر به شوراهاى اسالمى، عالوه  هزینه در روستاهاى ایران و سپردن این-که با داشتن نظام درآمد  ت آنیّ حائز اهمّۀنکت
وراها افزایش گیرى ش هاى تصمیم تشود، ضمانت اجرایى نیاز سنجى و اولویّ که جایگاه قانونى شوراها تثبیت مى بر این

  .ت روستایى در ایران تأثیر شگرف و مثبت گذاشتتوان بر روند نامطلوب مدیریّ  از این امر مىثّرچشمگیر یافته و متأ
ل اقتصادى و کشاورزى، اهتمام و ئ و براى انجام امور مربوط به مسات روستایىریّیت بیشتر در مدقیّور موفّبه منظ -    

هاى دیگر  همچنین در بخش. ها به صورت سازمان خاص ضرورى است اقدام شوراهاى اسالمى به تشکیل تعاونی
 . هزینه عمل کرد-ر از نظام درآمد متأثّهاى عمرانى و بهسازى توان به صورت تشکیل گروه زیرساختى روستا نیز مى

 بدون داشتن اه ه به این نکته که دهیاریرسد؛ لیکن توجّ ها براى روستاها امرى ضرورى بنظر مى تشکیل دهیاری -    
ت روستایى ایران ها احتماالً دچار سرنوشتى مانند مدیریّ تالیّاعتبارات الزم و مستمر و عدم ضمانت اجرایى در فعّ

ها و استفاده از  مین اعتبار دائمى براى دهیاریأهاى صحیح براى ت خاذ روشبنابراین اتّ. تر است  شد، ضرورىخواهند
هاى  ها و تقویت ضمانت اجرایى برنامه ص به همراه تصویب قوانینى در جهت باالبردن جایگاه دهیارینیروهاى متخصّ

  .آن به نظر حیاتى است
ت فراهم شده هاى کاهش فقر و محرومیّ اکنون در روستاها انجام شده، در عمل زمینههایى که ت ه به تالشبا توجّ -    

.  طبقاتى روستاها و شهرها یا روستائیان و شهروندان از بین رفته یا خیر، تردیدهایى باقى استۀکه فاصل ایندر ا است؛ امّ
توان در این نکته متمرکز  ها را مى ریت روستایى و تشکیل سازمان دهیابنا به همین موضوع رویکرد اصلى در مدیریّ



  

 

ها را با شکست مواجه خواهد ساخت و   تقریباً تمامى برنامهل اقتصادى در روستاهائه به مسابدون شک عدم توجّ. کرد
  .ه به این امر چه در بعد  کالن و چه در ابعاد خرد ضرورتى انکار نشدنى استلذا توجّ

ت روستایى به صورت خاص، عدم ارتباط منطقى و فراگیر در سطح کشور و یریّى و در مددر روستاها به طور کلّ -    
بایست با  رو مىاز این. خورد چشم مى ب-هاى اجرایى  خشى بودن برنامهدلیل ب ه عمدتاً ب-ى ها و نهادهاى متولّ میان سازمان

  . خاص متمرکز کردت روستایى ایران را در یک سازمان یا واحدنگرى، معضل چند بعدى مدیریّ جوانب ۀهم
ت هاى زیرساختى و محرومیّ تالیّ فعّۀ روستایى، مبتنى بر توسعۀ گذشته در توسعۀهاى موجود در دو ده نگرش -    

کیداتى که بر روستاها شده، به خود أبدین لحاظ، در میان ت. یکى دانسترا یک نگرش فیز توان آن زدایى بوده که مى
 چه از -بدین معنى که نقشى براى روستا و روستائیان . ه شده استستا کمتر توجّ محیط روۀروستائیان و چگونگى ادار

 در جامعه رو به رشد شهرى در نظر -مین اعتبارات کافى أت روستایى و چه از لحاظ تگیرى و مدیریّ جنبه تصمیم
کید الزم أح بر آن تت صحیه به این نکته ضرورى است که به روستا و روستائیان ومدیریّبا توجّ. گرفته نشده است

  .صورت گیرد
ها  سیس دهیاریأشکیل شوراهاى اسالمى روستائى و تشود که در حال حاضر با تذکر الزم است هانعالوه بر ای    

ت روستائى که ناشى از نادیده گرفتن مقام اجرائى و تغییرات مداوم ساختارى اى از مشکالت کالن مدیریّ بخش عمده
 این ۀعمد. اقدام کرد ام است تا نسبت به حل یا کاهش آنهماند که الز ا مسائلى باقى مىامّ. بوده به اتمام رسیده است
ت زیر نظر الیّت قانونى و فعّ نهاد اجرائى رسمى با مشروعیّۀتجرب. گردد الت دهیارى بر مىیمسائل به نو بودن تشک

مین منابع مالى، أ نو با مشکالتى مانند تۀرباین تج.  جدید استخدمات عمومى کامالً ۀشوراى اسالمى روستا براى ارائ
شباهت .  امور مواجه خواهد بودۀصى و سازوکارهاى مشارکت و شراکت مردم روستا در ادارهاى تخصّ نیاز به آموزش

ا این  امّ،ها مواجه خواهد کرد تشکیالت دهیارى با شهردارى اگرچه این تشکیالت را با مشکالتى مشابه شهرداری
ت هاى اساسى مدیریّ چالش. ت شهرى کشور استفاده کندق مدیریّتواند از الگوهاى موفّ دارد که مىت را هم مزیّ

 :باشد می به شرح زیر ،از سوى دولت استه روستائى در حال حاضر که نیازمند توجّ

  
  ت واحد روستائى مدیریّ-الف 

هاى دولتى و   شهرى در نزد سازمانتت مدیریّت شهرى کشور پراکندگى مسئولیّیکى از مشکالت اصلى مدیریّ    
ه به ت شهرى را با توجّت مدیریّلیّوئ شهردارى مس کهکند ت شهرى ایجاب مىشکل مطلوب مدیریّ. شهردارى است

 از  باید،گذراند ت روستائى کشور که روزهاى آغازین خود را مىمدیریّ. اش داشته باشد  دمکراتیکى و انتخابىۀپای
تصریح . ت بپردازدالیّها به فعّ ى یعنى رهبرى دهیارى نسبت به سایر سازمانیت واحد روستاریّ مدیۀ بر پایءهمان ابتدا
ویژه اعضاى شوراهاى اسالمى روستا و دهیاران  هى بهاى الزم و توجیه مقامات دولتى و محلّ لوایح و طرح ۀقانونى با تهیّ

ر و بهینه از ثّؤگیرى م ت روستائى و بهرهدیریّر تقاضاهاى مثّؤد مهمچنین براى پیشبر. در این خصوص الزامى است



  

 سراسرى ۀت روستائى و یک اتحادیّى مدیریّهاى محلّ هها الزم است تا اجاره و امکان تشکیل اتحادیّ امکانات و ظرفیت
  .داده شود

  
   منابع مالى پایدار-ب 

اگرچه .  خدمات استۀدار براى ارائ داشتن منابع مالى کافى و پای،ىهاى اصلى تمام نهادهاى محلّ یکى از چالش    
ا الزم است تا با انجام مطالعات الزم منابع درآمدى دیگرى که  امّ،بینى شده ها پیش منابع مالى چندى براى دهیاری

 بهینه ۀورى یا استفاد  بهره،ع دیگروموض. ى و تعریف شوندی شناسا،پایدار باشند مانند درآمدهاى ناشى از گردشگرى
ر و تعمیر و نگهدارى از ابزارهاى مناسبى است ثّؤهاى م آوری  استفاده از فن،صصیخّت هاى  افزایش دانش.از منابع است

هاى  اتى ساختن این ابزارها نیازمند مطالعات و پژوهشتعریف و عملیّ. دهد ها را کاهش مى هاى دهداری که هزینه
  .دصصى است که باید انجام گیرتخّ
 
  ى مشارکت مردم محلّ-ج

 عمیقى با حضور و مشارکت ۀت و کارآمدى آنها رابطى هستند که مشروعیّدارى و شوراى روستا، نهادهاى محلّده    
گیرى از  هاى مشارکت ویژه اجتماعات کوچک و بازشناسى و بهره شناسائى الگوها و مدل. ى داردمردم محلّ

ها و فاصله از  ت مشارکتى دهیاریایجاد ماهیّى است که باید براى هاى مهمّ هاى شایسته گام تهاى فرهنگى و سنّ تجربه
 جدیدى مباحثویژه  ههاى مطالعاتى و پژوهشى ب ها نیازمند زمینه این گام. هاى بوروکراتیک دیوانى برداشته شود مدل

  .هى نشده است اجتماعى هستند که تاکنون به آنها توجّۀمانند فرهنگ مدنى و سرمای
  
   آموزش نیروى انسانى-د 

دهیاران افرادى هستند . کند ت سازمان را تضمین مىقیّع و آموزش دیده از عواملى است که موفّ انسانى مطلّنیروى    
از اینرو داشتن دهیاران آموزش دیده از نیازهاى اساسى . کنند  مىءها ایفا ت دهیاریقیّترین نقش را در موفّ که مهم
هاى مورد نیاز و  هاى آموزشى و دوره عریف سرفصلشناسائى نیازهاى آموزشى، ت. ت روستائى کشور استمدیریّ

ها و  انتشار کتاب. ریزى و مطالعه است امکانات و ابزارهاى آموزشى اقداماتى هستند که انجام آنها نیازمند برنامه
رسانى اقدام دیگرى است  ت آموزشى و اطالعصى سراسرى براى دهیارى با ماهیّ تخصّۀنشریات آموزشى و یک نشریّ

  .چالش آموزشى پاسخ خواهد دادکه به 
  
  سیساتأ تجهیزات، ابزارها و ت-هه 

مین بهداشت و نظافت، زیباسازى محیط کالبدى و ایمنى نیازمند ابزارها و أى مانند ت خدمات اصلى محلّۀارائ    
ى ی روستاتى از ابزارها را براى مدیریّى کاربرد انواع خاصّی محیط سکونتگاه روستاۀ اندازکوچکى. تجهیزات است



  

 

 خدمات پس ۀت، استاندارد یکسان، ارائ کیفیّۀلئهمچنین مس. اتى در این باره نیستاعدر حال حاضر اطلّ. کند الزامى مى
تى را در خصوص پاسخگوئى به چالش تجهیزاتى الزامى هاى عملى و مدیریّ  برنامهۀ تهیّ،از فروش و آموزش کاربرد

  .سازد مى
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