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مديريت روستايی از ارکان اصلی و جدا نشدنی توسعه روستايی است و در فرايند برنامه ريزي و توسعه 
کارآمد،  و  مديريت مشروع  بدون يك  گونه اي که  به  دارد؛  بسیار مهمي  نقش  و  جايگاه  روستايي، 
اهداف توسعه روستايي تحقق نخواهد يافت و در نبود مديريت سازماندهی شده در نواحی روستايی، اجراي 
فرايند توسعه نیز با مشكالتي روبرو خواهد شد. با نگاهي به سیر تحوالت مديريت روستايي در ايران طي 
سال هاي قبل و بعد از انقالب اسالمي، در اکثر مواقع شاهد ضعف و خالء مديريت روستايِي مؤثر در کشور 
بوده ايم. با اين حال تشكیل شوراهاي اسالمي روستا، بعد از پیروزي انقالب اسالمي، گامي جّدي در جلب 
با توجه به ماهیت شوراهاي اسالمي روستايي به  مشارکت هاي محلي در مديريت توسعه روستايي بود. 
عنوان نهاد نظارتي، تصمیم گیر و غیر اجرايي، ايجاد بازويي که مجري تصمیمات اعضاي شوراي اسالمي 
روستا باشد، امري غیر قابل اجتناب بود که با تصويب قانون تاسیس دهیاري هاي خودکفا در چهاردهم 
تیرماه سال 1377 و متعاقب آن تشكیل و راه اندازي نهاد دهیاري، ساختار مديريت روستايي در سطح محلي 
در کشور شكل گرفته و از سال 1382 تاکنون با تاسیس بیش از 33500 دهیاري در سطح روستاهاي 
کشور اين روند رو به رشد و تكامل است. اکنون با گذشت نزديك به دو دهه از شكل گیري مديريت نوين 
روستايي در کشور، دستاوردهاي عظیمي در اين زمینه حاصل شده و شاهد ارتقاي سطح زيست پذيري در 
روستاهاي کشور و ارائه خدمات نوين در اکثر روستاهاي کشور هستیم. با روي کار آمدن دولت يازدهم 
در سال 1392 و تغییر رويكردهاي توسعه روستايي، تحوالت مثبتي در خصوص رشد و پیشرفت روستاها 
در سطح کشور صورت گرفت. از جمله اين موارد مي توان به نگاه ويژه دولت در تخصیص اعتبارات به 
دهیاري هاي کشور اشاره کرد. از ابتداي تشكیل دهیاري ها تا پايان سال 1395 اعتباري بالغ بر 10932 
میلیارد تومان به دهیاري هاي کشور اختصاص يافته است که از اين میزان، 7907 میلیارد تومان )معادل 
حدود 72 درصد( تنها در طول دولت يازدهم تخصیص يافته است. يكي ديگر از تغییر رويكردها در دولت 
يازدهم، پررنگ شدن نقش زنان در مديريت روستايي بوده است؛ به طوري که تعداد دهیاران زن از 888 
نفر در دوره سوم شوراهاي اسالمي روستا به 2167 نفر در پايان فعالیت دوره چهارم شوراهاي اسالمي 
روستايي رسیده است. توسعه و عمران روستاها نیز در اين مدت مورد توجه ويژه قرار گرفته است. از ابتداي 
دولت يازدهم تاکنون، در مجموع  تعداد 33760 پروژه عمراني و خدماتي در سطح روستاهاي کشور با 
اعتباري بالغ بر 24000 میلیارد ريال از سوي دهیاري ها اجرا شده و به بهره برداري رسیده است. همچنین 
در همین مدت تعداد 3618 دستگاه انواع ماشین آالت عمراني و خدماتي به دهیاري هاي کشور تخصیص 
يافته است که معادل 22 درصد کل ماشین آالت تخصیص يافته به دهیاري هاي کشور از ابتدا تاکنون است. 
از ديگر رويكردهاي نويني که در اين سال ها و براساس تاکیدات مقام معظم رهبري )مدظله العالي( اتخاذ 
شده است، توجه به مقوله اقتصاد مقاومتي و توسعه اشتغال در روستاها بوده است. در اين راستا و درگام 
اول، شاخص ها، محورها و ظرفیت هاي توسعه روستايي با رويكرد اقتصاد مقاومتي به استانداري هاي کشور 
ابالغ شده و درگام بعدي روستاهاي داراي ظرفیت و قابلیت توسعه اقتصادي از جنبه هاي مختلف شناسايي 
شده و در ادامه براي به فعلیت درآمدن اين قابلیت ها، تهیه طرح هاي توسعه اي درآمدزا و پرداخت تسهیالت 
بانكي به طرح هاي موصوف در دستور کار قرار گرفت که تاکنون به 82 طرح درآمدزاي دهیاري هاي کشور 
با اعتباري بالغ بر 310 میلیارد ريال، تسهیالت کم بهره بانكي اختصاص يافته و اين امر با جديت در سال 

جاري نیز ادامه دارد.
  مسلمًا انجام اين امور بدون مشارکت، همراهي و تعامل روستايیان نجیب کشور با مديريت هاي محلي 
همه  در  و  همواره  کشور،  هم میهنان  از  قشر  اين  و  نبوده  پذير  امكان  دهیاري ها(  و  )شوراها  روستايي 
صحنه هاي حساس و سرنوشت ساز جمهوري اسالمي از دفاع مقدس تا انتخابات اخیر رياست جمهوري و 
شوراهاي اسالمي روستا، حضوري آگاهانه و هوشمندانه داشته  و پايبندي خود به آرمان هاي انقالب اسالمي 

و رهنمودهاي ارزشمند رهبر معظم انقالب را به اثبات رسانده اند. 

 هوشنگ خندان دل

به قلم مدیرمسؤول
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در آستانه آغاز به کار پنجمین دوره شوراهاي اسالمي شهر و روستا قرار داريم و تقارن آن با سال هاي 
پاياني دهه دوم فعالیت نهاد نوين مديريت محلي در ايران )ترکیب دهیاري و شوراي اسالمي روستا( نقطه 
قانون  بپردازيم. تصويب  آن چه گذشت  ارزيابي  به  و  بايستیم  آن  در  بايد  را تشكیل مي دهد که  عطفي 
شوراها در اواسط دهه 1370 و قانون تأسیس دهیاري هاي خودکفا در سال هاي پاياني همان دهه، آغازي 
براي مشارکت جدي تر مردم در مديريت امور محلي و تأيیدي مجدد بر تجربه روزافزون مردم ساالري 
ديني در نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران بود. در دو دهه اي که گذشت، دستاوردهاي ارزشمند 
دهیاري ها در پیوند با شوراهاي اسالمي در تغییر وضعیت و آباداني همه جانبه روستاها بر همگان اثبات کرد 
آغاز اين حرکت به درستي صورت پذيرفته و نگرش تمرکززدايانه و تفويض بسیاري از وظايف حاکمیت 
به دستان پرتوان مردمان باانگیزه روستاها موفق عمل کرده است. در آستانه روز چهاردهم تیرماه، که روز 
تصويب قانون تأسیس دهیاري هاي خودکفاست و در تقويم رسمي کشور با عنوان روز دهیاري نامگذاري 
شده است، فرصت را مغتنم دانستیم تا در اين شماره از ماهنامه دهیاري ها تأمل مجددي بر مفهوم مهم 
تعامل دهیاري و شوراي اسالمي روستا داشته باشیم؛ تعاملي که ضرورت اجتناب ناپذير توسعه روستايي 
در ايران امروز محسوب مي شود و پیوند سازنده اين تعامل با عنصر مهم ديگر يعني مشارکت مردم روستا 
مي تواند ضامن موفقیت اين الگوي نوين مديريت محلي باشد و البته تجربه عملي ما تاکنون مؤيد اين 
تعامل روستايیان  به گونه شناسی روش های  اين شماره،  آموزشي  بوده است. در مقاالت علمي و  مطلب 
مردم  مشارکت  درخصوص  جهان  سطح  در  مطرح  نظريات  همچنین  و  قوانین  در  روستايی  مديريت  و 
روستايي  مديريت  در  روستايیان  مشارکت  بر  مؤثر  عوامل  است.  پرداخته شده  مديران محلي  و  روستاها 
و همچنین اساسي ترين موانعي که بر سر راه آن وجود دارد، آسیب شناسي و تأملي تاريخي در وضعیت 
تعامل دهیاري ها، شوراها و مردم از گذشته تاکنون از ديگر مواردي است که تالش شده به آن ها توجه 
شود. از آنجا که امروزه الگوي توسعه در کشور ما براساس اهداف اقتصاد مقاومتي سامان يافته و يكي از 
ويژگي هاي اساسي آن، برون گرا بودن در کنار درون زا بودن است، تالش کرده ايم با بهره گیري از تجارب 
ارزشمند جهاني بر اين سويه مهم نیز تأکید کنیم. از اين روي، تجربه توسعه اجتماع محلي در کره جنوبي 
و الگوي ساموئل اندونگ )جنبش روستاي نوين( که چند دهه است بر تمامي شئون توسعه در آن کشور 
تأثیري شگرف داشته، کانون تمرکز ما در اين شماره است. جنبشي در توسعه روستايي که کره را از جايگاه 
يكی از توسعه نايافته ترين کشورهای دنیا در دهه 1950 میالدی به يكی از پیشرو ترين کشورها در عرصه 
توسعه در دوران معاصر ارتقا داده و در ادامه تبديل به الگويي براي توسعه شهري در آن کشور شده است. 
امیدواريم اين شماره از ماهنامه دهیاري ها نیز بتواند در اين مقطع تاريخي شروع به کار دوره پنجم شوراها، 
در ارتقاي سطح تعامل دهیاري ها و شوراهاي اسالمي روستاها و ارائه رهنمود به آن ها براي جلب مشارکت 

مردمي در مديريت روستايي تأثیرگذار باشد.      

سعیدرضا جندقیان بیدگلی

یــر
ـردب

 سـ
ـن

سـخ
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و  اهــــل نظر وظايف  تشكیالت،  قانون  عنوان  با  قانوني  اساسی،  قانون  مفاد  در  شوراها  نهادينه سازی  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 

انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران، در سال 1375 تصويب و به موجب مواد 68 و 69 آن، مديريت روستايی 
انتخابات شوراهای اسالمی  با عنوان دهیاری واگذار گرديد. براساس قانون تشكیالت، وظايف و  به شوراهای اسالمی روستا و نهادي 
کشور و انتخاب شهرداران، شوراهای اسالمی مبتنی بر مشارکت مردم موظف شده اند پس از شناسايی و احصای مشكالت و نیازهای 
به  دهیاری  نهاد  مردمی،  نهاد  اين  کنار  در  قانون،  اين  در  آوردند.  عمل  به  آن ها  رفع  در جهت  را  موثری  اقدامات  روستايیان  و  روستا 
عنوان بازوی اجرايی شورای اسالمی روستا و مجری مصوبات شورا معرفی و برای هر دو نهاد وظايفی تعیین شده است. براساس قانون 
مجری  جايگاه  در  دهیاری  نهاد  و  دهیاری  عملكرد  بر  نظارت  و  برنامه ريزی  قانون گذاری،  جايگاه  در  روستا  اسالمی  شورای  موصوف، 
ايفای  آن می باشند.  رعايت  به  ملزم  نهاد  دو  متقابلی می باشند که هر  دارای وظايف  از سوی شورا؛  تعیین شده  برنامه های  و  مصوبات 
دقیق اين وظايف متقابل، تعاملی فیمابین شورا و دهیاری ايجاد می نمايد که قطعًا اين تعامل می تواند در راستای رفع مشكالت روستا 

جذب اعتماد مردم و تحقق توسعه همه جانبه روستا نقش سازنده و به سزايی را ايفا نمايد. 
ضرورت تعامل و ارتباط بین شورا و دهیاری ما را بر آن داشت تا نقطه نظرات اهل نظر اين شماره از ماهنامه را اختصاص دهیم به نقش 

تعیین کننده اي که تعامالت فیمابین شوراهای اسالمي روستا و دهیاری ها مي توانند ايفا نمايند. در همین راستا به گفتگو نشسته ايم با:
ايران و معاون  پیام نور، عضو هیات مديره موسسه توسعه روستايی  • آقای دکتر قدير فیروزنیا، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه 

آموزشی و تحصیالت تكمیلی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب
• آقای دکتر سعیدرضا جندقیان، معاون امور دهیاری ها، دکتراي جغرافیا و برنامه ريزي روستايي از دانشگاه شهید بهشتي

• آقای افشین خلیلی، کارشناس ارشد مديريت، مديرکل امور مجامع و تفاهم نامه شورای عالی استان ها، با سابقه فعالیت عضويت شورا 
در سطوح مختلف؛ ريیس شورای شهرستان، ريیس شورای استان چهار محال و بختیاري و عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ايران

• آقای آرش جمال زهی، مديرکل دفتر امور روستايی و شوراهای استانداری سیستان و بلوچستان

تعامل شوراهای اسالمی روستا و دهیاری ها
گامي به سوي تحقق توسعه پایدار روستایي

  نیره میرزائی
کارشناس ارشد حقوق
دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی
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 ضمن عرض سالم و خیر مقدم خدمت شما عزیزان، 
به  منجر  ضرورت هایي  که  به  مي پردازیم  بحث  ابتداي  در 
تشكیل  و  روستایی  مناطق  در  محلی  مدیریت های  شكل گیری 
شوراهاي اسالمي روستا و دهیاري ها شده است. لطفاً نقطه نظرات 

خود را در این خصوص اعالم نمایید. 

و  مختلف  کشورهای  تجارب  فیروزنیا: 
رسیدن  راه  بهترين  که  داده  نشان  ايران 
خود  به  امور  واگذاری  روستايی  توسعه  به 
مردم است بر همین مبنا شورای اسالمی 
مديريت   تبلور  عنوان  به  دهیاری  و  روستا 
مشارکت  جذب  برای  است  کانونی  محلی 
توسعه  تحقق  برای  مردم  نهادينه ای 

سازمان  يعنی،  روستايی  مديريت  می گويیم  وقتی  روستاها.  در 
دهیاری،  و  اسالمی  شورای  دارد،  اصلی  رکن  دو  که  نهادی  و 
می دهند.  تشكیل  را  روستايی  محلی  مديريت  هم  کنار  در  که 
به واقع مديريت محلِي تشكیل شده در روستاها، نمايندگان مردم 
هستند که امور روستا را برعهده گرفته اند. با بزرگ شدن روستاها 
امور  ساماندهي  به منظور  رسمي  نهادهاي  تا  داشت  ضرورت 
تشكیل  روستاها  در  مديريت  به  بخشي  انتظام  و  مردم  عمومی 
کلیه  و  دهیاري ها  عملكرد  بر  نظارت  اعمال  با  شوراها  شود. 
اقداماتي که دهیاري ها در ارايه خدمات عمومي به روستايیان به 
نمايندگی از مردم انجام مي دهند مي توانند گام هاي موثري را در 
مسیر پیشبرد امور روستا بردارند. مشارکت مردم در امور روستا را 
مي توان به عنوان نقطه آغازين توسعه روستا قلمداد نمود. واقعیت 
توسعه  امر  متولي  تمام روستاها  نمي تواند در  اين است که دولت 
بر همین اساس الزم است مديريت محلي در روستا ضمن  باشد 
تجربه  باشند.  توسعه اي  فعالیت هاي  متولي  مردم  مشارکت  جذب 
روستايی  توسعه  تحقق  است.  امر  همین  مويد  نیز  کشورها  ساير 
مستلزم نقش آفرينی دولت، مردم و نهادهاي مردمي. در واقع اگر 
با  غیردولتي  عمومي  نهادهاي  يا  نگیرد  شكل  مردمي  نهادهاي 
بین  رابطه  عماًل  نداشته  باشد  وجود  قدرتمند  مستقل  شخصیت 
عدم  ارتباط،  قطع  اين  نتیجه  و  شد  خواهد  قطع  مردم  و  دولت 
به همراه  مثبتي  نتیجه  که  بود  خواهد  روستاها  به  دولت ها  توجه 
پل  عنوان  به  روستايی  مديريت  کوتاه  عبارت  به  داشت.  نخواهد 
ارتباطی بین دولت و مردم و به عنوان نهادی است که برای اداره 
براساس  روستا  مردم  سوی  از  نمايندگی  به  روستا  عمومی  امور 
ارزش هاي اسالمی و تجارب بشری و به واسطه قوانین موضوعه 

آمده اند. بوجود  قانون گذار  مصوب 

بین  پیوندی  که  بود  اين  مستلزم  روستاها  بین  فاصله  خلیلي: 
مستلزم  محلی  مديريت  به  نظم بخشی  شود.  ايجاد  روستاها 
شورا  است.  انتظام  اين  به  رسیدن  برای  نهادهايی  پیش بینی 
گسترش  ضرورت  شد.  تشكیل  راستا  همین  در  نیز  دهیاری  و 
قابل  جهت  دو  از  روستاها  اسالمي  شوراهاي  و  دهیاري ها 
مسلم  حقوق  از  اجتماعي  مشارکت  آن که  اول  است،  بررسي 

مانند  نیز  روستايیان  روستاهاست.  اهالي 
مديران  انتخاب  در  دارند  حق  شهرنشینان 
و  شوند  انتخاب  باشند،  داشته  نقش  محلي 
انتخاب کنند. دوم  آن که پراکندگي روستاها 
حضور  توانايي  دولت،  که  است  به گونه اي 
بايد  به ناچار  و  ندارد  را  روستاها  در  مستمر 
روستا  در  ساکن  افراد  به  را  روستا  امور 

واگذار نمود. سوم آن که نیازها و استعدادهاي روستاها با يكديگر 
يك  روستا ها  تمام  براي  مرکز،  در  نمي توان  و  است  متفاوت 
نظارت  و  اجرا  برنامه ريزي،  اختیار  بايد  بلكه  گرفت  واحد  تصمیم 
را به خود روستايیان محول نمود تا براساس نیاز روستا و با توجه 
و  عمراني  برنامه هاي  اجراي  به  محلي  منابع  و  توانمندي ها  به 

بپردازند.  خدماتي 

براساس  گفت  مي توان  جمال زهي: 
زيادي  حد  تا  دهیاران  جاري،  قوانین 
وظايفي  و  مسئولیت ها  همان  عهده دار 
قطع  دارند.  بر عهده  که شهرداران  هستند 
به يقین الزم است يك فرد، امور روستا را 
پیشبرد  جهت  فرد  بهترين  گیرد،  عهده  بر 
که  است  منتخب شورايي  فرد  روستا،  امور 

برخاسته از مردم است. اين فرد مي تواند با ايجاد ارتباطي مناسب 
امور  کلیه  انجام  در  را  بازدهي  بهترين  خود  روستاي  شوراي  با 
روستا داشته باشد. که ما اين فرد را دهیار می نامیم. ارزيابي هاي 
روستاهاي  در  خودکفا  دهیاري هاي  تشكیل  از  پس  صورت گرفته 
کشور حكايت از آن دارد که در روستاهاي داراي دهیاري خدمات 
فاقد  روستاهاي  به  نسبت  صورت گرفته  ثمرتري  مثمر  و  بهتر 
پتانسیل هاي  از  بهره مندي  گوناگون  شرايط  در  واقع  در  دهیاري. 
روستا صرفًا با تعامل مثبت شورا و دهیاري مي تواند صورت پذيرد. 
اعضاي شوراهاي اسالمي  و  آموزش دهیاران  به ذکر است  الزم 

روستا نیز مي تواند دستیابي به اين موارد را تسريع بخشد.

حضور  از  قدردانی  ضمن  جندقیان: 
که  تجربه اي  گفت  بايد  محترم،  مدعوين 
صد  در  کشورمان  روستايي  مديريت  نظام 
با  دارد که  از آن  اخیر داشته حكايت  سال 
تقريبي،  به طور  دهه  سه  يا  دو  هر  گذشت 
براي  يافته است.  تغییر  روستايي  مديريت 
مثال نظام کدخدايي، نظام دهباني و ...که 

نظام  حاضر  حال  در  است.  نمانده  پايا  هیچ يك  داليلي  به  بنا 
به  بنا  رسد  مي  به نظر  که  روستاهاست  بر  حاکم  نظام  دهیاري، 
روستاها  توسعه  براي  محلي  مديريت  نظام  کامل ترين  دلیل،   3

باشد.
- اين نظام، نظامي است که بین دولت و مردم گفتماني را ايجاد 
نموده است. برای انتخاب فردی که بتواند حرف اول و آخر را در 

بزند. روستا 
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و  هم نوايی  اجماع،  به  دستیابي  موجبات  دهیاري،  نظام   -
با شرکت  روستايیان  که  مهم  اين  نموده است.  فراهم   را  هم رأيي 
در انتخابات شوراهای اسالمي روستا، افرادي را جهت حضور در 
حضور  و  مشارکت  مظاهر  از  يكي  خود  مي نمايند  انتخاب  شورا 

مردم و تحقق مردم ساالري است.
نشان  که  است  متقني  دلیل  صورت گرفته  نظرسنجي هاي   -
روستايیان  رضاتمندي  افزايش  باعث  دهیاري ها،  نظام  مي دهد 
از 33500 دهیاري، 33500  با تشكیل بیش  شده است. در واقع 
تريبون ايجاد شده براي بیان مشكالت روستا و روستايیان عزيز. 
داشته  مردم  نماينده   33500 حاضر  حال  در  که  است  نهاد  کدام 
باشد؟ همان گونه که در همايش کارآفريني )که در 19 فروردين 
ديديم  شد(،  تشكیل  محترم  ريیس جمهور  حضور  با  جاري  سال 
دهیار روستای ما در کنار ريیس جمهور محترم حضور پیدا کرد و 
به نمايندگی از روستا آن چه را که خواسته روستايیان بود، عنوان 
اسالمی،  شوراهای  اعضای  و  دهیاران  مردمی  پشتوانه  نمود. 
پشتوانه ای است که هیچ کس نمی تواند خارج از چارچوب قانونی، 
جهت برکناری ايشان اقدام نمايد.نكته مهم اين است که اعضاي 
صورت  به  دهیاران  و  مستقیم  طور  به  روستا  اسالمي  شوراهاي 
غیر مستقیم نماينده تفكرات روستايیان مي باشند و ضرورت دارد 
تعاملي  تفكرات،  اين  به  نهادن  ارج  ضمن  نهاد  دو  هر  متولیان 

با يكديگر داشته باشند. امور روستا  سازنده جهت بهبود 

که  قانوني  الزامات  به  مي پردازیم  بحث  ادامه  در   
شورا و دهیاري را مكلف به همكاري و تعامل مي نماید. به عقیده 
به  را  دهیاري  و  شورا  که  است  قانوني  الزامات  کدام  جنابعالي 

همكاري متقابل و تعامل سازنده ملزم مي نماید؟

انتخابات  خلیلي: به موجب ماده 68 قانون تشكیالت، وظايف و 
براي  وظايفي  شهرداران،  انتخاب  و  کشور  اسالمی  شوراهای 
ماده  اين  در  مقرر  وظايف  ايفاي  براي  شده است،  تعیین  شوراها 
داشته  سازنده اي  و  مثبت  تعامل  دهیاري  با  شورا  است  الزم 
تصمیماتي  اتخاذ  مستلزم  ابعاد،  تمامي  در  روستا  توسعه  باشد. 
»و«  بند  طبق  مي باشد.  محلي  سیاست هاي  شدن  قوي تر  جهت 
از  عبارت است  روستا  اسالمي  شوراي  وظايف  از  يكي  ماده،  اين 
و  نگهداري  اداره،  احداث،  براي  ذي ربط  مسئوالن  با  »همكاري 
رفاهي  و  اجتماعي  اقتصادي،  عمومي،  تاسیسات  از  بهره برداري 
مسئوالن  مصداق  بهترين  امكانات«،  حدود  در  روستا  نیاز  مورد 
امور  از  عمده اي  بخش  که  است  دهیاري  روستا  در  ذي ربط 
ديگر  از  مي دهد.  انجام  را  روستا  رفاهي  و  اجتماعي  عمراني، 
 68 ماده  »س«  بند  به  مي توان  روستا  اسالمي  شوراي  وظايف 
اشاره نمود اين بند تصريح مي دارد: »مشارکت در تهیه طرح هاي 
مقررات  و  ضوابط  و  فرسوده  بافت هاي  بهسازي  و  روستا  هادي 
ساخت و ساز«. واضح و مبرهن است که در اين زمینه نیز شورا 
کنار  در  آورد.  به عمل  را  الزم  همكاري  دهیاري  با  است  موظف 
است  الزم  محوله  وظايف  بهینه  انجام  براي  دهیاري ها  شوراها، 
با  موارد  برخي  در  و  روستا  اسالمي  شوراي  با  همكاري  ضمن 

شوراي اسالمي بخش؛ مشارکت مردم را نیز جلب نمايند. مستند 
بخش  اسالمي  شوراي  با  دهیار  تعامل  براي  مي توان  که  قانوني 
جهت جلب مشارکت مردم به آن اشاره کرد بند 8 ماده 70 قانون 
شوراهاست که بر اساس آن، شوراي اسالمي بخش را موظف به 
»تشويق مردم به همكاري و سرمايه گذاري در امور و برنامه هاي 
و  روستايي  صنايع  بهداشت،  نقل،  و  حمل  کشاورزي،  عمراني 
دستي، امور فرهنگي و مذهبي بخش«، نموده است. که مستلزم 

يك تعامل مثبت است بین شورا و دهیاری.

از  متشكل  است  واحدي  سیستم  روستايي  مديريت  فیروزنیا: 
دهیاري و شوراي اسالمي روستا، اين سیستم واحد داراي عناصر 
می گیرد.  شكل  سیستم  اين  هم  کنار  در  که  است  ارتباطاتی  و 
مي توانند  فیمابین،  مناسب  ارتباطات  ايجاد  با  دهیاري  و  شورا 
ايفا  را  به سزايي  نقش  واحد  سیستم  اين  صحیح  شكل گیري  در 
و  شورا  روستاست.  اسالمي  شوراي  اجرايي  بازوي  نمايند.دهیار، 
دهیاري جداي از يكديگر نبوده و هر دو با تشكیل يك ُکل، ارکان 
تعامل  و  به همكاري  ناگزير  و  داده  تشكیل  را  روستايي  مديريت 
در  نمي باشد.  میسر  هم  از  اين دو  تفكیك  و  مي باشند  يكديگر  با 
مراحل شكل گیري مديريت روستايي، اين خأل به شدت احساس 
فرد  يك  آن که  براي  شود  تعیین  جايگاهي  بود  الزم  که  مي شد 
تصمیمات  روستا مجري  اسالمي  اجرايي شوراي  بازوي  به عنوان 
انتخاب  شوراها،  قانون  قانونی، طبق  نظر  از  باشد،  روستا  شوراي 
افراد حايز شرايط يك  بین  از  برعهده شورا می باشد. شورا  دهیار 
می نمايد.  معرفی  بخشدار  به  حكم  برای صدور  و  انتخاب  را  فرد 
دهیار  حكم  صدور  به  نسبت  دولت  نماينده  عنوان  به  بخشدار  و 
مقام  توسط  جمهور  رياست  تنفیذ  شبیه  حدوداً  می نمايد.  اقدام 
معظم رهبری. پس دهیار از سوی شورا انتخاب و توسط بخشدار 
منصوب می شود. شورا به عنوان قانون گذار، ناظر، هماهنگ کننده 
و دهیار عالوه بر 48 بند وظايف مشخص شده در قانون به عنوان 
بازوی اجرايی شورا بايد فعالیت نمايند.فلذا تعامل سازنده فیمابین 
مي تواند  روستاها  در  دهیاري(  و  )شورا  مديريتي  رکن  دو  اين 
آورد، هر  فراهم  براي تحقق توسعه در روستا  را  بهترين زمینه  ها 
کمك  می تواند  بهتر  باشد،  سازنده تر  و  بیشتر  تعامل  اين  چه قدر 
شهرداري ها  سازمان  و  دولت  توسعه.  جانبه  همه  تحقق  به  کند 
فیمابین  تعامالت  حصول  جهت  مي بايست  کشور  دهیاري هاي  و 
اين  و  نمايند  مبذول  را  الزم  مساعدت هاي  دهیاري  و  شورا 
انتخابات شوراهاي اسالمي  را سازماندهی کنند. هرچند  تعامالت 
قوم گرايي  سمت  به  بعضًا  دهیار،  انتخاب  آن  به تبع  و  روستا  در 
نهاد عمومي   33500 از  بیش  تجربه تشكیل  اما  گرايش مي يابد، 
دهیاري هاي  تاسیس  قانون  اساس  بر  که  مستقل  غیردولتي 
است  آن  نشان دهنده  شده اند  ايجاد  کشور  روستاهاي  در  خودکفا 
که گام هاي بسیار موثري در راستاي مردم ساالري برداشته شده 
و  شهرداري ها  سازمان  مي کنم  پیشنهاد  مجدداً  پايان  در  است. 
مديريت  فیمابین  تعامل  سازوکار  تعیین  برای  کشور  دهیاري هاي 
در  روال نامه هايی  و  رويه ها  و  اتخاذ  را  تدابیري  دولت  با  محلي 

نمايد. تنظیم  راستا  اين 
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ارکان   از  شوراها  اساسي  قانون   7 اصل  براساس  جندقیان: 
قانون   100 اصل  از  مستفاد  کشورند.  امور  اداره   و  تصمیم گیري  
انتخابات شوراهای  و  قانون تشكیالت، وظايف   1 ماده  و  اساسي 
اسالمي  شوراهاي  کلیه  شهرداران،  انتخاب  و  کشور  اسالمی 
برنامه هاي  اجتماعي ،  بر پیشبرد  از طريق  همكاري  مردم   موظفند 
را  شوراها  اين  اعضاي   نمايند،  نظارت   ... و  عمراني   اقتصادي ، 
مردم  همان  محل  انتخاب  مي کنند. با کمي تأمل مي توان دريافت 
و  اصل  اين  در  مردم  و  محلي  مديريت  فیمابین  تعامل  بحث  که 
اساسنامه،   10 ماده  بر  گذرا  نگاهي  با  است.  مشهود  کاماًل  ماده 
وظايف  شرح  دريافت  مي توان  دهیاري ها  سازمان  و  تشكیالت 
دهیاري اعم است از وظايف معاضدتي، ذاتي و جاري که همگي 
داللت دارند بر لزوم تعامل دهیاري با شوراي اسالمي روستا. در 
پرواضح  است.  مشهود  کاماًل  ماده  اين  در  نانوشته  تعاملی  واقع 
تا  دارد  ضرورت  دهیاري  معاضدتي  وظايف  اساس  بر  که  است 

نیز تعامل داشته باشند. با ساير دستگاه ها و سازمان ها  دهیاري 

تنظیم  در  مي تواند  دولت  که  نقشي  پیرامون  لطفاً   :
ارایه  را  توضیحاتي  نماید  ایفا  دهیاري ها،  و  شوراها  بین  روابط 

فرمایید.

مديريت  ساختار  در  شد  اشاره  که  همــان گونـــه  فیروزنیا: 
روستايي، شوراي اسالمي روستا و دهیاري هر دو با هم به عنوان 
تا زماني که اجزا در کنار  اجزا، يك سیستم را تشكیل مي دهند و 
براي  که  هدفي  به  نمي توانند  ننمايند،  برقرار  خوبي  ارتباط  هم 
است  الزم  لذا  دستیابند.  شده اند،  تشكیل  هدف  آن  به  رسیدن 
هدف  تا  داشته  باشند  سازنده اي  و  مثبت  تعامل  باهم  دو  هر 
اصلي که دستیابي به توسعه روستاست، حاصل شود. اگر مراحل 
مي بینیم  کنیم  بررسي  را  ايران  در  روستايي  مديريت  شكل گیري 
که نخستین تجربه تشكیل شوراي اسالمي روستايي بود. به مرور 
تقسیم کاري  تا  شد  باعث  اجرا،  زمینه  در  تصمیم گیري  سازوکار 
امور  با  مرتبط  سازمان هاي  اين حال  با  پذيرد،  صورت  اعضا  بین 
موجود  میان  اين  در  خأليي  که  رسیدند  نتیجه  به اين  روستايي 
دارد  اجرايي  بازوي  يك  به  نیاز  روستا  شورای  واقع  در  است. 
و  باشد  پاسخ گو  مربوط  شوراي  به  روستا،  امور  انجام  ضمن  تا 

مرور  به  راستا  همین  در  نمايد.  دريافت  حقوق  نیز  آن  قبال  در 
دهداري  و  روستايي  عمران  دفاتر  و  عمران  خانه  همیار،  خانه 
کشور  وزارت  بین  جمعي  خرد  اتخاذ  با  نهايت  در  شد.  تشكیل 
شورا  اجرايي  بازوي  به عنوان  دهیاري  سازندگی،  جهاد  وزارت  و 
روستا  و  اسالمی شهر  انتخابات شوراهای  و  تشكیالت  قانون  در 
ايجاد  در  دولت  نقش  گفت  بايد  حال  شد.  ايجاد  و  پیش بینی 
مهم  بسیار  دهیاري  و  روستا  اسالمي  شوراي  في مابین  تعامل 
است و مي بايست رسالت خود را در بسترسازي براي فعالیت هاي 
توسعه اي سرزمین ايفا نمايد. در کشور ما نیز دولت متولي توسعه 
تسريع  در جهت  و  راستا  در همین  است.  روستايي کشور  مناطق 
رويه هايي  دولت  مي بايست  روستايي،  مناطق  توسعه  تحقق  در 
افزايش  را  دهیاري  و  شورا  في مابین  تعامالت  تا  نمايد  ايجاد 
عنوان  به  نیز  کشور  دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  دهد. 
و  ساماندهي  را  دهیاري ها  امور  مي بايست  دهیاري ها  امور  متولي 
نمايندگي  به  و  نمايد  برنامه ريزي  روستاها  امور  بهبود  جهت  در 
نقش  ايفاي  روستايي  امور  با  مرتبط  دولتي  دستگاه هاي  ساير  از 
نموده و موجبات تعامل بین مديريت روستايي و دستگاه ها را نیز 
فراهم آورد. در ابتدا تصمیم بر آن بود که سازمان امور دهیاري ها 
هماهنگی  و  برنامه ريزی  متولي  تا  شود  تشكیل  مستقل  کاماًل 
و  نشد  محقق  تصمیم،  اين  متاسفانه  که  باشد،  دهیاري ها  امور 
و  ادغام  کشور  شهرداري های  سازمان  در  دهیاري ها  سازمان 
سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور بوجود آمد. علي ايحال 
با همین شرايط مي بايست نقش يك سازمان  سازمان دهیاري ها 
دهیاري ها  راس  در  را  هماهنگ کننده  هدايت کننده،  برنامه ريز، 
ايجاد  منظور  به  بايد  نظارتي  جايگاه  از  کشور  وزارت  نمايد.  ايفا 
تعامل با شورا و دهیار ارتباط برقرار نمايد. نه اين که نقش متولی 
ارتباطی  و  نقش  همان  ديگر  عبارت  به  دهیاري ها.  تمام  و  تام 
با شورا و دهیار دارند وزارت کشور  که سازمان های دولتی ديگر 
ارتباطی  پل  بايد  دهیاري ها  سازمان  و  باشد  داشته  بايد  نیز 
سازمان های مختلف با دهیار باشد نه همه کاره دهیاري ها که در 
مواردي بخشداران از جايگاه دهیاری به عنوان حیاط خلوت خود 
استفاده نمايند و حتی خارج از چارچوب قوانین شورا را مجبور به 
عزل و يا نصب دهیار دلخواه خود نمايند. تاکید مي شود سازمان 
باشد  ارتباطي  پل  و  باشد  امور  هماهنگ کننده  صرفًا  دهیاري ها 

بین دهیاري ها و سازمان هاي دولتي.

و  منطقه اي  توسعه  مطالعات  توسعه،  مباحث  در  امروزه  خلیلي: 
محلي و يك پارچه نمودن پژوهش هاي سطح خرد در مكان هاي 
کاهش  براي  جامعه  اقتصاد  در  کالن  پروژه هاي  با  مشخص 
فرسايش  و  منابع  توزيع  نابرابري  فقر،  مانند  اساسي  مشكالت 
محلي  و  منطقه اي  توسعه  سیاست  پیشرفت  به منظور  محیط 
قدرت هاي  و  دولت  بین  پیوند  از ضروريات،  يكي  است.  ضروري 
روستاها، شوراها يك  در  است که  اقتصادي  و  اجتماعي، سیاسي 
اکثر  در  مي باشد.  کوچك  اقتصادي  و  سیاسي  اجتماعي،  قدرت 
دولت هاست.  دغدغه هاي  مهمترين  از  کشور  توسعه  جوامع، 

مديريت روستايي سيستم واحدي 
است متشكل از دهياري و شوراي 
اسالمي روستا، اين سيستم واحد با 
فيمابين،  مناسب  ارتباطات  ايجاد 
صحيح  شكل گيري  در  مي توانند 
مديريت روستايي نقش به سزايي 

را ايفا نمايند
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مدل هاي توسعه در جوامع مختلف، متفاوت است. برخي کشورها 
مبناي  بر  ديگر  برخي  و  نخبه محوري  مبناي  بر  را  توسعه  مدل 
دارد  آن  از  نشان  بررسي ها  مي نمايند.  تعريف  جامعه محوري 
تعريف  جامعه محوري  مبناي  بر  را  توسعه  که  کشورهايي  که 
اولین  اصالحات  دولت  در  مي رسند.  بهتري  نتايج  به  مي کنند 
مديريت هاي  و  مدني  جوامع  به  بخشیدن  قدرت  جهت  در  گام 
دولت  گذاشتن  صحه  با  نیز  حاضر  حال  در  شد.  برداشته  محلي 
خود  کار  محور  در  را  مدني  جوامع  توسعه  مهم،  اين  بر  اعتدال 
در  را  روستايي  جوامع  به ويژه  و  مدني  جوامع  تقويت  و  داد  قرار 
تقويت  ضمن  است  الزم  رويكرد  اين  با  لذا  داد.  قرار  امور  صدر 
تعامل  افزايش  راستاي  در  را  نظارتش  و  قوانین  دهیاري  و  شورا 
بین شورا و دهیاري تنظیم نمايد. در اين صورت است که توسعه 
در روستاها محقق خواهد شد. لذا نقش دولت در اين زمینه اظهر 
من الشمس است. به نظر مي رسد تجربه اليحه مديريت شهري را 
مي توان در روستاها را با سهولت بیشتري اجرا نمود چراکه برخي 
مقاومت هاي ناشي از واگذاري امور دولتي به مديريت هاي محلي 
دولت  کلي  ديدگاه  مي شود  تاکید  مي باشد.  کمتر  روستاها  در 
واگذاري امور به مديريت هاي محلي است اما متاسفانه در برخي 
مانع  و  نموده  مقاومت  اين خصوص  در  دستگاه ها  برخي  موارد 
تصمیم  محترم  دولت  دارد  ضرورت  لذا  مي شوند.  امر  اين  تحقق 
مثال  براي  بگیرد.  روستايي  مديريت  تفكر  تحقق  جهت  قاطعي 
دهیاران  انتخاب  فرآيند  در  بخشداران  برخي  حد  از  بیش  دخالت 
استفاده  خود  قانوني  ظرفیت  از  شورا  اين که  جاي  به  شده  باعث 
نمايد، فردي  انتخاب  را براي تصدي سمت دهیار  نمايد و فردي 
را در راس دهیاري قرار دهد که منتخب بخشدار است. نخستین 
مشكل، ناشي از اين عدم انتخاب دهیار از سوي شورا عدم ايجاد 
بود که مشكالت عديده اي را  تعامل بین شورا و دهیاري خواهد 
به همراه خواهد داشت. پیشگیري و برخورد جدي با تخلفات شورا 
در  را  دولت  نقش  مي تواند  که  است  مواردي  ديگر  از  دهیاري  و 
اين زمینه افزايش دهد. در ادامه پیشنهاد مي شود در صورتي که 
در زمینه مديريت روستايي هرگونه خأل قانوني احساس مي شود، 
به  طرح  به صورت  تا  منعكس  استان ها  شوراي عالي  به  موضوع 
شوراها  جايگاه  است  الزم  شود.  ارايه  اسالمي  شوراي  مجلس 

مانند دهیاري ها در دفاتر امور وروستايي و شوراها تقويت شود.

دهیاري ها  و  شوراها  به  واحد  نگاه  يك  مي بايست  جمال زهي: 
از  که  سلسله مراتبي  نظام  باشیم.  داشته  روستايي  مديريت  در 
نمود.  ابالغ  نیز  استان  سطح  در  شده است  ابالغ  سازمان  طرف 
دهیاري ها  و  شوراها  وضعیت  از  دستگاه ها  از  بسیاري  متاسفانه 
استفاده نموده و به جاي اين که در جهت رفع مشكالت دهیاري 
اين که  به جاي  و  مي کنند  بهره برداري  اکثراً  بردارند  گام  وشورا 
و  تجهیزات  از  کنند  استفاده  خودشان  تجهیزات  و  اعتبارات  از 
به عنوان  دهیاري  به  و  مي کنند  استفاده   دهیاري ها  اعتبارات 
وظايف  ايفاي  اقدامات،  اين  با  مي کنند.  نگاه  خود  براي  منبعي 
از  بهره گیري  با  مي توان  مي افتد.  تعويق  به  دهیاري  محوله 
به عنوان  دهیاري ها  شناخت  و  يكپارچه  و  واحد  مديريت  ظرفیت 
اسناد  شد.  بهره برداري ها  اين  بروز  مانع  غیردولتي،  عمومي  نهاد 
به حق الجلسات  ويژه  عنايت  مي کند،  تدوين  دولت  که  باالدستي 
اعضاي شوراهاي اسالمي روستا، ضرورت تدوين آيین نامه تعامل 
حد  تعیین  عملیاتي،  به صورت  دولت  توسط  دهیاري  و  شورا  بین 
عدم  بر  تاکید  با  روستايي  مديريت  و  بخشداري ها  بین  مرز  و 
قوانین  آموزش  دهیاري ها،  و  شوراها  امور  در  بخشداران  مداخله 
اسالمي  شوراهاي  اعضاي  به  دادن  آگاهي  و  مرتبط  مقررات  و 
ارايه  وظايف،  شرح  و  ضوابط  بر  اشراف  جهت  دهیاري  و  روستا 
برنامه هاي مدون دوره اي براي مديريت روستا و نظارت بر اجراي 

تأثیرگذارند. اين زمینه  ابالغي همگي در  برنامه هاي 

غیردولتي  عمومي  نهاد  دهیاري،  قانون  براساس  جندقیان: 
است، در حالي که در حال حاضر دهیاري ها به منابع دولتي بسیار 
تاسیس دهیاري ها مي گذرد در  از  13 سال  وابسته هستند. حدود 
طول اين مدت 10300میلیارد تومان از سوي دولت به دهیاري ها 
تدبیر  دولت  در  آن  تومان  میلیارد   7300 که  شده است  پرداخت 
 71 به  نزديك  يعني  شده  پرداخت  روحاني  دکتر  آقاي  امید  و 
درصد کل اعتبارات پرداختي به دهیاري ها، در اين دولت پرداخت 
شده است. در واقع وابستگي اين نهادها به دولت تشديد شده است 
و اعتباراتي که در دوره هاي قبل پرداخت شده صرفًا صرف امور 
و  توسعه  راستاي  در  موثري  اقدام  هیچ  و  شده  دهیاري ها  جاري 
جلب مشارکت هاي مردمي انجام نشده است. در حال حاضر دولت، 
ضمن تمرکز بر حمايت از مديريت محلي، اهرم هاي نظارتي خود 
مي نمايد.  اِعمال  محلي  نهادهاي  عملكرد  بر  نظارت  نیز جهت  را 
محلي  نهادهاي  از  حمايت  راهبري،  سیاست گذاري،  خصوص  در 
روستايي  مديريت  براي  را  سیاست هايي  و  شده  وارد  دولت  نیز 
و  شوراها  اعضاي  توانمندسازي  و  آموزش  مي نمايد.  تعیین 
دهیاران، يكي از مواردي است که دولت مي تواند نقش موثري در 
آن داشته باشد و مي توان از ظرفیت دانشگاه هاي علمي-کاربردي 
مديريت  براي  بايد  دولت  استفاده کرد.  دهیاري ها  آموزش  براي 
روستايي راهبري، سیاست گذاري و برنامه ريزي و نظارت را کاماًل 
و  قانوني  بستر سازي  تبیین  با  مي تواند  دولت  نمايد.  تبیین  علمي 
کمك  روستايي  مديريت  عرصه  به  نیز  نرم افزاري  حمايت هاي 
به سزايي بنمايد. واقعیت اين است که در هیچ کجاي دنیا علي رغم 

 اعضاي شوراهاي اسالمي روستا به 
طور مستقيم و دهياران به صورت 
تفكرات  نماينده  مستقيم  غير 
ضرورت  و  مي باشند  روستاييان 
ضمن  نهاد  دو  هر  متوليان  دارد 
ارج نهادن به اين تفكرات، تعاملي 
سازنده جهت بهبود امور روستا با 

يكديگر داشته باشند 
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حاکمیت  از  جدا  نهاد،  اين  محلي،  نهادهاي  به  روزافزون  توجه 

نبوده و رها نمي شوند.

چه  پنجم  دوره  شوراهاي  جنابعالي  به عقیده 
از  برون رفت  براي  راهكارهایي  چه  و  دارند  پیش رو  چالش هایي 
ارایه داد تا تعامل بهتري فیمابین شورا و  این چالش ها مي توان 

دهیاري ایجاد شود؟ 
چالش ها،  برخي  گفت  مي توان  چالش ها  در خصوص  فیروزنیا: 
و  دهیاری  سواد  سطح  اختالف  مثل  است.  حقوقي  چالش هاي 
چالش هاي  مهم ترين  از  اين  بر  عالوه  اسالمی.  شورای  اعضای 

شوراها و دهیاری مي توان به طور خالصه به موارد زير اشاره کرد:
امور شوراها  در  کم تجربگي دهیاران منتخب، دخالت بخشداران 
مردم  تمام  توسط  شورا  اعضاي  انتخاب  عدم  دهیاري ها،  و 
در  ساکن  غیر  اسالمی  شورای  عضو  يا  و  دهیار  انتخاب  روستا، 
اشراف  دهیاري  و  )شورا  يكديگر  وظايف  بر  اشراف  عدم  روستا، 
و  آموزش  دوره های  برقراری  ندارند(،  يكديگر  وظايف  بر  کامل 
هايی  دوره  چنین  برگزاری  عدم  و  دهیاران  برای  توانمندسازي 

برای شوراها. 
عنوان  بدين شرح  مي توان  را  چالش ها  از  برون رفت  راهكارهاي 
نمود: آموزش و توانمند سازي شوراها و دهیاري به طور هم زمان، 
تعیین نقش دقیق شورا و دهیاري در امور محوله، تشكیل شوراي 
مديريت هاي  تجربیات  تبادل  روستا،  خبرگان  حضور  با  توسعه 
روستايي استان ها، از طريق نشر ماهنامه و ساير نشريات، هدايت 
توسعه  مديريت  سمت  به  دانشگاهي  پايان نامه هاي  از  بخشي 

روستايي با حمايت سازمان دهیاري ها و شهرداري ها.

به  پنجم  دور  شوراهاي  پیش  روي  چالش  اصلي ترين  خلیلي: 
بروز  باعث  پايدار در روستاست که  اينجانب، فقدان درآمد  عقیده 
مشكالت متعددي براي شورا و دهیاري مي شود، از ديگر چالش ها، 
مباني  تبیین  روستايي، عدم  مديريت  در عرصه  زنان  عدم حضور 
از  بي رويه  مهاجرت  دهیاري،  و  شورا  في مابین  مشترک   تئوريك 
روستا به شهر، فقدان مديريت واحد، عدم سكونت برخي اعضاي 
برخوردهاي  روستاها،  در  خشكسالي  روستا،  اسالمي  شوراهاي 
اعضاي  به  حق الجلسه  پرداخت  عدم  شوراها،  با  دولت  سیاسي 
به  گزارشات  ارايه  بودن  زمان بر  مردم،  مشارکت  عدم  شوراها، 
ارگان ها. راهكارها نیز عبارتند از: آموزش و توانمند سازي اعضاي 
مديريت  تقويت  تمرکز گرايي،  کاهش  روستا،  اسالمي  شوراهاي 
اتخاذ تصمیم جدي جهت مديريت واحد روستايي، تعمیم  محلي، 
اليحه مديريت شهري در سطح روستايي، افزايش مشارکت مردم 
و اهالي روستا در مديريت جامعه روستايي، پرداخت اعتبار جهت 

آموزش اعضاي شوراها.

جمال زهي: توجه به آموزش و توانمندسازي شوراهاي اسالمي 
و دهیاري، جهت تحقق ارتقاي سطح آگاهي علمي و شغلي، يكي 
از اهرم هاي قوي در تقويت مديريت نوين روستايي مي باشد، وجود 

تعامل  روند  روستاها، موجب کندي  در  قبیله اي  و  قومي  تعصبات 
بهره گیري  امر موجب عدم  اين  و  و دهیاري شده است  بین شورا 
و نصب مكرر مي شود.  و عزل  دهیاري ها  در  کارآمد  نیروهاي  از 
وجود تعارضات قانوني از ديگر اشكاالت موجود بر سر راه تعامل 
تحصیالت شوراها  پايین بودن سطح  است.  دهیاري  و  میان شورا 
و دهیاران يكي ديگر از موانع موجود بر سر راه اين تعامل است. 
تبیین  و  روستا،  اسالمي  شوراهاي  گذشته  دوره  چهار  ارزيابي  با 
و  قبلي  دوره هاي  با  آن  مقايسه  و  دوره ها  از  هريك  چالش هاي 
راه حل  مي رسد  به نظر  قبل،  دوره  چهار  در  چالش ها  روند  تبیین 
دور  شوراهاي  فیمابین  چالش هاي  کاهش  براي  باشد  مناسبي 
تعامل  باالبردن  براي  مي توان  آنان.  منتخب  دهیاران  و  پنجم 
بین شورا و دهیاري، به برخي راهكارها، بدين شرح اشاره نمود: 
ماهیت  به  عنايت  با  يكپارچه  و  منسجم  سازماني  ساختار  ايجاد 
کردن  مشخص  و  موازي کاري  از  جلوگیري  روستايي،  توسعه 
توسعه  مديريت  و  برنامه ريزي  در  اجرايي  دستگاه هاي  وظايف 
رشد  براي  هدفمند  و  حمايت کننده  تشكیالت  ايجاد  روستايي، 
در  بین بخشي  و  چندبخشي  ماهیت  به  توجه  روستا،  اقتصادي 
اسالمي  شوراهاي  اعضاي  مستمر  آموزش  روستايي،  مديريت 
روستا،  نیازهاي  اولويت  بندي  تبیین  آموزش  دهیاران،  و  روستا 
عرصه  در  صاحب نظران  و  نخبگان  نقطه نظرات  از  بهره مندي 

روستايي. مديريت 

عبارتند  نمود  اشاره  آن  به  مي توان  که  چالش هايي  جندقیان: 
شوراي  به  روستا  شوراي  تبديل  قبیله اي،  و  قومي  تعصبات  از: 
شورا،  توسط  روستا  با  مرتبط  وظايف  کلیه  انجام  عدم  و  دهیاري 
جهت  در  موثر  اقدام  عدم  و  برنامه ها  به  شورا  بخشي نگري 
نگاه  فقدان  ابعاد،  تمامي  در  توسعه  برنامه هاي  تمام  اجراي 
تعامل  عدم  کشور،  علمي  ظرفیت هاي  از  بهره مندي  و  علمي 
براي  که  راهكارهايي  از جمله  انتخابات.  از  دهیاري پس  و  شورا 
برون رفت از چالش  هاي مذکور مي توان بدان اشاره نمود: اجراي 
دقیق قوانین و مقررات توسط شورا و دهیاري، ارايه دستاوردهاي 
کلیه  رسمي  انتقال  و  پنجم  دور  شوراي  به  چهارم  دور  شوراي 
در  شايسته ساالري  پنجم،  دور  شوراي  به  قبل  دور  شوراي  امور 
توانمند توسط شوراهاي  ابقاي دهیاران  بر  تاکید  انتخاب دهیار و 
اسالمي روستا، انتخاب نخبگان روستا، پاسخگويي و شفاف سازي 
ارايه  و  چالش ها  رفع  با  مي رسد  به نظر  نهاد.  دو  هر  عملكرد  در 
مديريت  عرصه  در  يكپارچه  نهادی  شاهد  مناسب  راهكارهاي 

باشیم.  روستايي 
راستای  در  شورا  و  دهیاری  گفت  می توان  بحث  اين  پايان  در 
و  قوانین  در  اهدافی  به  رسیدن  برای  که  وظايفشان،  ايفای 
تعامل می باشند. برخی  برقراری  به  مقررات پیش بینی شده، ملزم 
را  ديگر  برخی  و  شده  درج  قوانین  در  صراحت  به  تعامالت  از 
با  است  امید  نمود.  برداشت  قانون  از  تلويحی  طور  به  می توان 
تعامل سازنده فی مابین دو رکن مديريتی حاکم در روستا شاهد 

باشیم. روزافزون روستاهای کشورمان  توسعه 
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1- مقدمه
در گذشته اثربخشي فن آوري، برنامه ريزي و مديريت مناسب و کفايت 
منابع، اجزاي اصلي پروژه هاي توسعه بودند. در حالي که امروزه، مشارکت 
و تعامل شهروندان در اداره امور محلی يك جزء اصلي در برنامه ها و 
پروژه هاي مديريت روستايی است. فرايند مشارکت خود در مفاهیمي 
چون اتحاد، همكاري، خودياري، دگرياري و همیاري و تشكل سازي 
نهفته است و شالودة شكل گیري و توسعة سرماية اجتماعي و انساني 
در کنار سرمايه هاي طبیعي و اقتصادي است. اهمیت تعامل بین مديران 
و روستايیان در کشورهاي در حال توسعه به دلیل برخورداري از منابع 
انساني و ضرورت بسیج آن ها در قالب مشارکت موثر و سازمان يافته در 
فرايند توسعه متوازن و پايدار مبتني بر برنامه ريزي غیر متمرکز اهمیت 

زيادي دارد )دربان آستانه و رضوانی، 1391؛ 128(. 
موضوع تعامل و همكاری روستايیان در سال هاي اخیر هم از جنبه 
نظري و هم از بعد عملي بسیار مورد توجه بوده است. بسیاري از جوامع 
تالش مي کنند تا به منظور دستیابي به پايداري، اثربخشي سیاست ها و 
توسعه همه جانبه، حس مشارکت، مشورت و گفت وگو را میان شهروندان 
تقويت کنند. ديدگاه هاي متفاوتي در مورد امكانات و محدوديت هاي 
اين طرز تفكر وجود دارد. نظريه هاي برنامه ريزي با پیش زمینه حمايت 
دارد  قرار  ديدگاه گروهي  با  تقابل  در  از دموکراسي مشارکتي همواره 
مي ورزند تأکید  قدرت  تمرکز  و  برنامه ريزي  تاريك  نیمه  بر   که 

 )Brownill & Carpenter, 2007,411(
با وجود ديدگاه هاي سنتي، نگرش نوين توسعه با تاکید براهمیت نقش 
مردم در فرايند توسعه درون زا، به مردم به عنوان عناصري فعال و خالق 
در روند توسعه می نگرد. بدين ترتیب در اهداف راهبردهاي توسعه لزوم 
مشارکت فعال گروه هاي وسیع جامعه در تصمیم گیري هاي سیاسي و 
اجتماعي مورد تاکید قرار گرفته است. شرط الزم براي ايجاد الگوي 
توسعه اين است که افراد ذي نفع فعاالنه در برنامه هاي آن دخالت داشته 
باشند و نسبت به امور توسعه احساس مسئولیت کنند و در صورت لزوم 
 برنامه بتواند از نیروهاي داوطلبانه و منابع محلي ياري گیرد. در اين 
صورت نظارت محلي مردم در باب پیشرفت و دستاورد توسعه سبب 

حمايت آنان از پیامدهاي توسعه می شود )غفاري و نیازي، 1386: 105(.
وضعیت مشارکت در جامعة روستايي بعد از انقالب در ابتدا تحت تأثیر 
مشارکت در سطح کالن کشور بود. پس از پیروزي انقالب اسالمي و در 
دوران جنگ تحمیلي )سال هاي 1357 تا 1368( جامعة روستايي شاهد 
نوعي مشارکت فزاينده بود. تقريبا مشارکت هاي جمعي خود انگیخته در 
میان روستايیان مجددا احیا شدند. همچنین تالش شد که با بهره گیري 

از شیوه هاي جديد سنتي شیوه هاي مشارکتي جديدي تعريف شود.
در اين دوره خبری از سازمان های مدنی و مديريت روستايی سازماندهی 
شده نیست. در اين دوره تا سال 1361 هیچ نهاد منتخبی برای اداره 

اسالمي  شوراهاي  تشكیالت  تصويب  قانون  با  نداشت.  وجود  روستا 
کشوري در کشور در سال 1361، شورا های پنج يا هفت نفره با رأی 
مستقیم مردم تشكیل شدند. اين انتخابات به صورت سراسری و با رأی 
مخفی نبود بلكه انتخابات شوراهاي روستايي توسط جهاد سازندگي زير 
نظر وزارت کشور انجام می گرفت. اما به دلیل اختیارات محدود و عدم 
پشتوانه مالی و اجرايی، عملكرد آن ها بیشتر در حد مشاور دستگاه های 
اجرايی و ارائه برخی تايیديه های مورد نظر دستگاه های اجرايی برای 
ساکنین و يا تعیین برخی سهمیه های کاالهايی که دارای قیمت تعاونی 
و دولتی بود برای روستايیان بود. در دوره هاي بعد از جنگ، يعني از سال 
1368 به بعد که دورة سازندگي آغاز مي شود تقويت شیوة برنامه ريزي 
فعالیت هاي  از  ديوان ساالري،  ابعاد  گسترش  آن  تبع  به  و  بخشي 
مشارکتي روستائیان کاسته شده و مهمتر اينكه برنامه هاي توسعه از 
فلسفة مشارکتي مشخصي برخوردار نبوده است. با شروع و اجراي آنها 
حضور دولت و گسترش ديوان ساالري تقويت شده و در قالب گسترش 
به  نهادهاي مشارکتي ديگر  و  تولید کشاورزي، مشاع ها  تعاوني هاي 
نوعي، الگوي مشارکت هدايت شده از باال مطرح شده و مشارکت در 
طرح هاي عمراني محدود به خودياري، کمكهاي مالي و ارائه نیروي کار 
گرديده است. يعني در بهترين شكل، مشارکت محدود به سطح اجرا شده 
و در سطوح تصمیم گیري، نظارت و برخورداري مناسب از منافع طرح ها 

و فعالیتهاي مشارکتي چندان جايگاهي ندارد )غفاری، 1380؛ 276(. 
گرايش روستايیان به اتكا و اتصال به نیرويي قدرتمند يعني دولت از يك 
سو و میل فراوان مأموران دولت به فعالیت و کوشش در محرومیت زدايي 
از سوي ديگر، موجب شدکه مشارکت حول محور جهادگر و يا مأمور 
دولتي شكل بگیرد و به محض محدوديت فعالیت اين افراد، مشارکت 

روستايیان کمرنگ تر شد )طالب، 1376؛ 107(.
و دهیاری تشكیل  اسالمي روستايي  از سال 1377 که شوراي هاي 
می شود مجددا فرصتي براي مشارکت مردم در اداره امور روستاها فراهم 
می شود. نقطه عطف اين دوران را می توان تشكیل دهیاري ها در اوايل 
دهه 1380 دانست که مديريت روستايي صاحب سازماني اجرايي مبتني 
حضور  تبلور  روستايی  اسالمی  شورا های  می شود.  مردم  مشارکت  بر 
صحنه  در  مردم  تمايل  و  نیاز ها  خواسته ها،  افكار،  ديدگاه ها،  مردم، 
برنامه ريزی بوده و دومین تجربه مشارکت عمومی مردم روستايی اولین 
تجربه عمومی در امور اجرايی کشور است. فلسفه آن بر پايه محدوديت 
توان فكر وانديشه دستگا ه های اجرايی، محدوديت حیطه عمل، خالء 
دلیل  به  دوره  اين  در  )خضرلو، 1378: 94(.  می باشد  مديريتی کشور 
اختیارات بیشتری که به مديريت محلی به عنوان نهاد منتخب مردمی 
در چارچوب قوانین و مقررات داده می شود، فرصت مشارکت روستايیان 
در اداره امور نیز افزايش می يابد. در اين راستا نوع تعامل و همكاری بین 
مديران روستايی و روستايیان موضوعی است که نیاز به تعمق بیشتری 

تعامل روستاییان و مدیران روستا در فرآیند مدیریت روستایی
  دکتر علیرضا دربان آستانه
استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

اهــــل قلم



11ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی شماره 48

دارد و بايد در قالب قوانین و مقررات و نیز نظريات مرتبط، تئوريزه شود. 
در اين راستا اين مقاله با هدف شناسايی پتانسیل های قانونی برای تعامل 
بین روستايیان و دهیاران با استفاده از نظريات موجود در صدد شناسايی 
پیشران ها و موانع توسعه مشارکت و همكاری بین اين دو بازيگر اصلی 

عرصة مديريت روستايی است.
2- جایگاه شهروندان در تعامل با مدیریت روستایی

براساس نظريه جديد مديريت اداره امور عمومی1 که در ايران مديريت 
دولتی نامیده می شود، نقش عموم  يا عامه گسترده در نظر گرفته شده 
است براين اساس نقش ساکنان و روستايیان در اداره امور عمومی يا 
مديريت روستايی در قالب چهار نقش قابل بررسی است که به اختصار 

در نمودار 1 نمايش داده شده است.
روستاییان به عنوان رای دهنده2: اولین نقش روستايیان در مديريت 
روستايی به عنوان رای دهنده می باشد. براين اساس روستايیان براساس 
قانون حق انتخاب مديران روستايی را دارند که در درجه اول شورای 
اسالمی روستا را به صورت مستقیم و در مرحله بعد دهیار را به صورت 

 .)10 ;2007 ,Ohsugi(غیر مستقیم انتخاب می کنند
بازآفرينی  از مدل  مشتری گرايی که  به عنوان مشتری3:  روستاییان 
دولن اقتباس شده است، مدعی است که مديران عمومی، تولیدکننده، 
سازنده و يا عرضه کنندگان خدمات عمومی هستند. آن ها نگرش های 
مشتری را بررسی می کنند، خدمات مناسب را ارائه می دهند و زيردستان 
خود را توانمند می سازند و به اين ترتیب، پاسخگويی خود را به نمايش 

می گذارند و در نتیجه اين پاسخگويی منجر به رضايت مندی می شود
که  می شود  فرض  رويكرد،  اين  در  مالک4:  عنوان  به  روستاییان 
شهروندان  اساس  اين  بر  دارند.  مشتری  از  بیشتر  نقشی  شهروندان 
مالكان سازمان های عمومی و دولتی هستند. شهروندان وظیفه تقبل 
نوعی مسئولیت  فعال برای بهبود دولت در کنار حق کامل بررسی و 
تفحص از امور وکاليشان )مديران محلی( در هر زمان بر عهده دارند. 
در واقع نقطه قوت مدل مالك-شهروند، تمرکز آن بر نقش شهروندان 
به عنوان مالكان مديريت روستايی است. شهروندان برای نظارت بر 
عملیات کسب و کار دولت به صورت شخصی يا اشخاص توانمند تبديل 
می شوند. آن ها از طريق انجام وظیفه، تقبل مسئولیت و توجه به منفعت 

کلی عامه برانگیخته می شوند )دانايی فرد، 1382؛ 154(.
روستاییان به عنوان ذینفعان5: براين اساس شهروندان و روستايیان، 
سهام داران يك شرکت سهامی عامه هستند و دولت يك  امین، کارگزار 
و مديردارايی، برنامه ها و خدمات شرکت است که برای سرمايه گذاران 
شهروند ارزش آفرينی می کند. در اينجا کارگزار مالك دارايی ها نیست، 
ولی توانايی کارگزار به عنوان وکیل عامه، بستگی به اطمینان و اعتماد 
مردم دارد. مسئولیت اخالقی کارگزار حائز اهمیت است. بدين ترتیب 
روستايیان در پی قرار دادن وکالی خود در مديريت محلی هستند نه 
فقط به عنوان مديران يا اداره کنندگان اثر بخش، بلكه به عنوان حافظان 
اعتماد عمومی. اگر اعتماد مخدوش شود، اطمینان از دست می رود حتی 

اگر امین يا کارگزار در اجرای وظايف اداری خود اثربخش باشد.
و  روستاییان  تعامل  روش های  انواع  گونه شناسی   -3

مدیریت روستایی در قوانین
تعامل بین روستايیان و مديران روستايی به اشكال مختلف در قوانین 

مقررات  و  قوانین  اجمالی  بررسی  است.  شده  ديده  موجود  مقررات  و 
هفت  در  می توان  را  تعامل  اين  می توان  مجموع  در  می دهد  نشان 
بعد کلی شامل تبیین و توجیه سیاست های دولت، تشويق و ترغیب 
امور محلی، اطالع رسانی، پیگیری شكايات،  روستايیان برای اجرای 
انتشار اوراق  مشارکت، درخواست خدمات از مديريت روستايی، دريافت 
عوارض، مراقبت و نظارت و جلوگیری از آسیب های اجتماعی نام برد. 
تعامالت ياد شده را از نظر نوع کنش و واکنش می توان در دو گروه 
تعامالت يك سويه و تعامالت دوسويه گروه بندی نمود. در اين خصوص 
اطالع رسانی در زمینه های مختلف از جمله تشكیل  گردهمايي  عمومي  
جهت  ارايه  گزارش  کار و دريافت  پیشنهادها و پاسخ  به  سؤاالت،  ارائه 
گزارش سالیانه به ساکنان، انتشار تراز مالی، ارائه اطالعات  جامع  و قابل  
درکي  از درآمدها و هزينه هاي  اجراي  برنامه هاي  مختلف  در دسترس  
اهالي، نصب تابلو زمان حضور و نیز تبیین و توجیه سیاست های دولت 
در گروه تعامالت يك طرفه از سوی مديران روستايی قابل تعريف است 
و از طرف ديگر تشويق و ترغیب روستايیان برای اجرای امور محلی 
شامل »فراهم  نمودن  زمینه  مشارکت  و جلب  همكاري  مردم  در جهت 
توسعه زيرساخت ها، ارائه خدمات، گسترش  فعالیت هاي  تولیدي ، جلب  
مشارکت  و همكاري  عمومي  در انجام  امور فرهنگي  و ديني« ، »تشويق  و 
ترغیب  روستايیان جهت  اجراي  سیاست هاي  مذکور«، »تشويق  و ترغیب  
روستايیان  به  انجام  اقدامات  الزم  در جهت  رعايت  سیاست هاي  دولت«،  
»تشويق  و ترغیب  روستايیان  به  توسعه  صنايع  دستي  و اهتمام  به ترويج ، 
پیگیری  روستا«،  دامي   و  کشاورزي   محصوالت   بازاريابي   و  توسعه  
شكايات، انتشار اوراق  مشارکت، درخواست خدمات از مديريت روستايی، 
دريافت عوارض، مراقبت و نظارت و جلوگیری از آسیب های اجتماعی 
به دلیل ضرورت تعامل بین مديران روستا و روستايیان در گروه تعامالت 
دوطرفه قابل طبقه بندي می باشد. فهرست تعامالت شورا و دهیاری با 

روستايیان و مستندات قانون آن در جدول 1 درج شده است.
4- نظریات مشارکت روستاییان و مدیریت محلی

نظريات متعددی در زمینه مشارکت روستايیان و مديران محلی وجود 
دارد با اين حال نزديك ترين نظريات در اين زمینه به اين موضوع نظريه 
دريسكل و ارنتشتاين می باشد. براساس نظريه  دريسكل اشكال مختلفي 
و »عدم  کلي تر »مشارکت«  دسته  دو  در  که  دارد  وجود  مشارکت  از 
نمودار  را در يك  انواع مشارکت  مشارکت« جاي مي گیرد. دريسكل 
دو بعدي و بر حسب میزان اختیار در تصمیم گیري به شكل باال نشان 

مي دهد.
نظريه ديكر با عنوان نردبان مشارکت شناخته می شود. نظريه ارنشتاين 
در اواخر دهه 1960 مطرح گرديده است، وي مشارکت مردمي را در 
هشت درجه يا سطح تعريف کرده است که طیفي از فريب کاري تا اختیار 
کامل شهروندان را در بر می گیرد با اين حال، انتقاداتي به اين نظريه وارد 

.)1969:217 ,Arnstein( است
براساس نردبان مشارکت آرنستین، هشت نوع مشارکت ممكن است 
وجود داشته باشد. اين هشت نوع مشارکت در يك نمونه نردبان قابل 
نمايش است که هر پله آن میزان قدرت روستايیان را در تصمیم گیری 
نهايی نشان می دهد. پله های باالتر مشارکت، درجاتی باالتر از قدرت 
تصمیم گیری را به مشارکت کنندگان می دهد )شكل زير(. پله اول و دوم 
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که تحت عنوان فريب کاری و مرتفع سازی می باشد، در واقع نشان دهنده 
مشارکت نداشتن افراد در تصمیم گیری است و هدف اصلی سازمان های 
دولتی در اين دو مرحله، مشارکت افراد در برنامه ريزی يا مديريت نیست، 

بلكه بهره برداری از آن ها می باشد.
سه پله بعدی نردبان که حاکی از مشارکت جزيی روستايیان در اداره امور 
است شامل اطالع رسانی، مشاوره و توافق می باشد. در پله های آگاه سازی 
و مشاوره، افراد اجازه بحث و اظهار نظر در مورد ديدگاه های خود را دارند 
اما تضمینی برای در نظر گرفتن ديدگاه های آن ها در تصمیم  نهايی وجود 
ندارد. در پله توافق،  مشارکت روستايیان براساس قوانین و مقررات موجود 
می توانند اقدام به طراحی برنامه  کنند. اما حق تصمیم گیری نهايی برای 
تايید برنامه های طراحی شده متعلق به سازمان های دولتی است. در سه 
پله نهايی که تحت عنوان شراکت،  قدرت تفويضی و کنترل شهروندان 
می باشد،  سطوح مشارکت و میزان آن کامل تر می شود به نحوی که 
در پله آخر اختیارات کامل برای اداره يك سازمان غیر دولتی را بدون 
دخالت سازمان های دولتی بدست می آورند )زرافشانی خوشقدم و غنیان، 

.)114 :1388 
با افزايش پله های مشارکت زمان تخصیص داده شده به فرآيندهای 
مشارکتی و اداره امور افزايش می يابد. به عنوان مثال؛ روستايیان در پله 
قدرت تفويضی بايد زمان بیشتری برای بهره برداری و اداره سالن ورزشی 
صرف کنند تا مرحله مشاوره که صرفاً در حد يك مصاحبه خواهد بود. 
همچنین با افزايش پله ها قدرت تصمیم گیری و نیز مسئولیت پذيری 
يا  افراد  تعداد  ديگر  طرف  از  اما  يافت  خواهد  افزايش  نیز  روستايیان 
افرادی که  گروه های درگیر کاسته خواهد شد. به عنوان مثال؛ تعداد 
در مرحله مشاوره شرکت می کنند يا در پله اطالع رسانی شنونده حقوق 
خود هستند بسیار بیشتر از گروهی است که اداره سالن ورزشی روستا 
را برعهده می گیرند، خواهند بود. با توجه به درجات مشارکت روستايیان 
حاضر  حال  در  دريافت  می توان  ارنشتاين،  مشارکت  نردبان  براساس 
بسته به نوع فعالیت و موضوع، مشارکت در اداره روستا ممكن است 
در سطح يك تا پنج در نوسان باشد. اما مشاهدات و تجربه حاکی از 

آن است که میزان مشارکت روستايیان بیشتر در محدوده اطالع رسانی، 
مشاوره، توافق و نهايتاً در حد شراکت مالحظه می شود. در برخی موارد 
نیز می توان مصاديق جزيی برای پله هفتم يا قدرت تفويضی در نواحی 
روستايی مالحظه کرد که از آن جمله؛ واگذاری بهره برداری از سالن 
پرداخت  و  فضاهايی  چنین  از  استفاده  نحوه  که  است  روستا  ورزشی 

هزينه های بهره برداری بر عهده روستايیان است. 
سطوح  میان  مراتبي  سلسله  رابطه ای  تعريف  دلیل  به  است  بديهی 
گوناگون مشارکت در زمینه برنامه ريزي کارايي ندارد؛ ز يرا تجربه ثابت 
کرده است که برنامه مشارکت مردمي ممكن است دربرگیرنده عناصري 
باشد و عوامل مختلف  ارنشتاين  از بخش هاي گوناگون گونه شناسي 
ممكن است در اين فرايند در سطوح گوناگون قرار گیرند. بنابراين بسیار 
دشوار است که هر برنامه مشارکتي مشخص را بتوان در قالب رابطه ای 

سلسله مراتبي ارائه کرد. 
مدیریت  در  روستاییان  مشارکت  بر  موثر  عوامل   -5

روستایی
مشارکت در نواحي روستايي به مفهوم ساماندهي رابطه متقابل انسان 
روستايي با محیط جغرافیايي با بهروه وري بهینه در سطوح مختلف تولید 
کشاورزي می باشد. اين مهم در گذشته از طريق نظام هاي همكاري 
تولید کشاورزي  اقتصادي و  اجتماعي،  گروهي در زمینه هاي مختلف 
انجام گرفته است. امروزه نیز براي دستیابي به يك فرايند توسعه درون زا، 
متكي به خود و پايدار روستايي، بازنگري به سازماندهي همكاري در 
دارند  اين سرزمین  فرهنگ جغرافیايي  در  ريشه  روستايي، که  نواحي 

اجتناب ناپذير است )جمعه پور، 1373؛ 108(. 
مشارکت در اداره امور روستاها، اگر چه می تواند به عنوان شكلي از 
مشارکت سیاسي در نظر گرفته شده و مطالعه شود، اما به دلیل تنوعي 
که در بخش هاي قبل به آن اشاره شد بايستي به طور مستقل در نظر 
گرفته شده و مطالعه گردد. در اين بخش با استفاده از مراحل مشارکت 
براساس نظريه آبهوف و کوهن، می توان عوامل تعیین کننده سطح و 

میزان مشارکت روستايیان را در هر يك از ابعاد مشخص نمود:

 

 
 جايگاه روستاييان در فرآيند مشارکت با مديريت روستايي -1نمودار 

 Ohsugi, 2007اقتباس از 
 

 و مدیریت روستایی در قوانینروستاییان تعامل های شناسی انواع روشگونه -3
تعامل بين روستاييان و مديران روستايي به اشکال مختلف در قوانين و مقررات موجود ديده شده است. بررسي اجمالي 

 هيو توج نييتبشامل توان در هفت بعد کلي ميتوان اين تعامل را دهد در مجموع ميقوانين و مقررات نشان مي
ق  اورا انتشار، اتيشکا يريگيپ،  يرسان اطالع، يامور محل ياجرا يبرا انييروستا بيو ترغ قيتشو، دولت يهااستيس

نام  ياجتماع يهابياز آس يريجلوگ،  و نظارت مراقبت، عوارض افتيدر، ييروستا تيريخدمات از مد درخواست، مشارکت
بندي وهتوان در دو گروه تعامالت يک سويه و تعامالت دوسويه گربرد. تعامالت ياد شده را از نظر نوع کنش و واکنش مي

کار و  گزارش ارايه جهت عمومي گردهمايي تشکيلهاي مختلف از جمله رساني در زمينهنمود. در اين خصوص اطالع
از  درکي و قابل جامع اطالعات ارائه، يتراز مال انتشار، به ساکنان انهيارائه گزارش سال، سؤاالت به پيشنهادها و پاسخ دريافت

 يهااستيس هيو توج نييتبو نيز  تابلو زمان حضور نصب، اهالي در دسترس مختلف هايبرنامه اياجر هايهزينه درآمدها و
 انييروستا بيو ترغ قيتشودر گروه تعامالت يک طرفه از سوي مديران روستايي قابل تعريف است و از طرف ديگر  دولت

ارائه  ها،رساختيدر جهت توسعه ز مردم همکاري و جلب مشارکت زمينه نمودن فراهم»شامل  يامور محل ياجرا يبرا
و  تشويق»، «و ديني امور فرهنگي در انجام عمومي و همکاري مشارکت ، جلبتوليدي هايفعاليت خدمات، گسترش

 رعايت در جهت الزم اقدامات انجام به روستاييان و ترغيب تشويق»، «مذکور هايسياست اجراي جهتانروستايي ترغيب

نمودار 1- جایگاه روستاییان در فرآیند مشارکت با مدیریت 
2007 ,Ohsugi روستایی؛ اقتباس از

 محصوالت و بازاريابي ، توسعهترويجبه و اهتمام دستي صنايع توسعه به روستاييان و ترغيب تشويق» ، «تدول هايسياست
 افتيدر، ييروستا تيريخدمات از مد درخواست، ق  مشارکتاورا انتشار، اتيشکا يريگيپ، «روستا و دامي کشاورزي

به دليل ضرورت تعامل بين مديران روستا و روستاييان در  ياجتماع يهابياز آس يريجلوگو  و نظارت مراقبت، عوارض
باشد. فهرست تعامالت شورا و دهياري با روستاييان و مستندات قانون آن در مي يبندگروه تعامالت دوطرفه قابل طبقه

 درج شده است. 1جدول 
 

 
 قوانینهای تعامل روستاییان و مدیریت روستایی در شناسی انواع روشگونه -2نمودار 

 (1390منبع: استخراج از قوانين مديريت روستايي )اکبري و عبداللهي، 
 

 
 
 
 

نمودار 2- گونه شناسی انواع روش های تعامل روستاییان 
و مدیریت روستایی در قوانین؛ منبع: استخراج از قوانین 

مدیریت روستایی )اکبری و عبداللهی، 1390(
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5- 1- مشارکت در تصمیم گیری 
ظرفیت مردم يك روستا براي مشارکت در تصمیم گیری های محلی 
توسط عوامل متعددی از جمله فرهنگ سیاسی روستا، ابعاد سكونتگاه، 
جهت گیری مديران محلی، ماهیت تصمیمات و هنجارهای اجتماعی 
تعیین می گردد. فرهنگ سیاسي الگوهاي پذيرفته شده مشترکي است 
که جهت گیري بخش هاي عمده مردم را نسبت به موضوعات سیاسي 
مشخص می نمايد. فرهنگ سیاسي محیطي رواني را فراهم می آورد 

که فعالیت هاي سیاسي )از جمله اداره امور و تعیین خط مشي ها( در 
محدوده فرهنگ آن صورت می گیرد. فرهنگ سیاسي دو جزء اصلي 
دارد: جهت گیري هاي شناختي )اطالع و آگاهي از موضوعات(، جهت 
گیري هاي عاطفي )احساسات و هیجانات مربوط به اين موضوعات( 

)غفاری و جمشیديان، 1390(.
عالوه بر موارد ياد شده دو عنصر میزان اعتماد به مردم و میزان باور به 
اثر گذاري فرد ايجاد فضاي مساعد يا نامساعد براي مشارکت درمديريت 

 
 نیدر قوان ییروستا تیریو مد انییتعامل روستا یهاانواع روش یشناسگونه -1جدول 

 منبع قانونی نوع تعامل
تبيين و توجيه 

 هاي دولتسياست
 دولت هايسياستتبيين و توجيه 

 
شوراهای  اتقانون تشکیالت، وظایف و انتخاب 68بند د. ماده 

 1375 کشور اسالمی
تشويق و ترغيب 
روستاييان براي اجراي 

 امور محلي

در  مردم همکاري و جلب مشارکت زمينه نمودن فراهم
 فعاليتهاي گسترشها، ارائه خدمات، جهت توسعه زيرساخت

امور  در انجام عمومي و همکاري مشارکت جلب، توليدي
 و ديني فرهنگي

و  ، وظايفتشکيالت قانون اصالح قانون 68ماده  ، ل، نبند ط.
 1382 -اسالمي کشور شوراهاي انتخابات

 هايسياست اجراي جهتروستاييان و ترغيب تشويق
 مذکور.

 یشوراها اتو انتخاب فیوظا الت،یقانون تشک 68بند د. ماده 
 1375 کشور یاسالم

در  الزم اقدامات انجام به روستاییان و ترغیب تشویق
 .دولت هایسیاسترعایت جهت

و  دستی صنایع توسعه به روستاییان و ترغیب تشویق
 محصوالت و بازاریابی ، توسعهترویجبه اهتمام

 روستا. و دامی کشاورزی
 

و  فیوظا الت،یقانون تشک -)وظایف شوراها( سومفصل 
 1375 کشور یاسالم یشوراها اتانتخاب

 
 دهیاریها بودجه و تنظیم تهیه دستورالعمل 1ماده  5بند 

 

کار و  گزارش ارایه جهت عمومی گردهمایی تشکیل اطالع رسانی 
 سؤاالت به پیشنهادها و پاسخ دریافت

 

و  ، وظایفتشکیالت قانون اصالح قانون 68بند ج. ماده 
 1382 -اسالمی کشور شوراهای انتخابات

و  داخلی ، انتخاباتتشکیالت اجرایی  امهن آیین -16ماده 
 دهیار انتخاب روستا  و نحوه اسالمی شوراهایامور مالی

1378 
 ارائه گزارش سالیانه به ساکنان

 
و  داخلی ، انتخاباتتشکیالت اجرایی  نامه آیین 15ماده 

 دهیار انتخاب نحوه و  روستا اسالمی شوراهایامور مالی
1378 

 انتشار تراز مالي
 

و امور  داخلي ، انتخاباتتشکيالت اجرايي  نامه آيين 41ماده 
 1378دهيار  انتخاب روستا  و نحوه اسالمي شوراهايمالي

 هاياز درآمدها وهزينه درکي و قابل جامع اطالعاتارائه 
 اهالي در دسترسي مختلف هايبرنامه اجراي

 دهياريها بودجه و تنظيم تهيه دستورالعمل
 

و امور  داخلي ، انتخاباتتشکيالت اجرايي  نامه آيين 58ماده  نصب تابلو زمان حضور
 1378دهيار  انتخاب روستا  و نحوه کشور اسالمي شوراهايمالي

و  ، وظايفتشکيالت قانون اصالح قانون -68بند ط. ماده از  مربوط حوزه روستا از ادارات اهالي شکايات پيگيري پيگيري شکايات
 1382 -اسالمي کشور  شوراهاي انتخابات مسيول مقاماتطريق

انتشار اورِاق  
 مشارکت

 عوارض و وصول وضع نحوه اجرایی  نامه آیین، 16ماده  ق  مشارکتانتشار اورا
 1378، و شهرك شهر، بخش اسالمی شوراهای توسط

درخواست خدمات از 
 مدیریت روستایی

درخواست صدور مجوز دهیاری،  صدور پروانه ساخت 
 ساختمان

 خودکفا در روستاهای دهیاریهای تاسیس قانونماده واحده 
 1377 کشور

و  داخلی ، انتخاباتتشکیالت اجرایی  نامه آیین 35ماده  دریافت عوارض دریافت عوارض
 دهیار انتخاب نحوه و  روستا اسالمی شوراهایامور مالی

1378 
  آیین نامه مالی دهیاری ها 37ماده 

مراقبت و نظارت بر ضوابط و مقررات با مشارکت  مراقبت و نظارت 
 روستاییان

 و سازمان ، تشکیالتساسنامها 10ماده  36، 26، 20بند 
 1380 -هادهیاری

جلوگیری از 
 های اجتماعیآسیب

 و سازمان ، تشکیالتساسنامها 10ماده   35و  27بند  های اجتماعیجلوگیری از آسیب
 1380 - هادهیاری

 (1390منبع: استخراج از قوانين مديريت روستايي )اکبري و عبداللهي، 

 
 نظریات مشاركت روستاییان و مدیریت محلی -4

ترين نظريات در اين زمينه به نظريات متعددي در زمينه مشارکت روستاييان و مديران محلي وجود دارد با اين حال نزديک
 دو در که دارد وجود مشارکت از مختلفي اشکال دريسکل نظريه باشد. براساس اين موضوع نظريه دريسکل و ارنتشتاين مي

 حسب بر و بعدي دو نمودار يک در را مشارکت انواع دريسکل .ميگيرد جاي "مشارکت عدم" و "مشارکت" ترکلي دسته
 .دهدمي نشان زير شکل به گيريتصميم در اختيار ميزان

 

جدول 1- گونه شناسی انواع روش های تعامل روستاییان و مدیریت روستایی در قوانین

 منبع: استخراج از قوانین مدیریت روستایی )اکبری و عبداللهی، 1390(
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و تصمیم گیري دارند. عنصر اول به اين باور باز می گردد که مردم يك 
جامعه تا چه حد ساير مردم را قابل اعتماد دانسته و معتقد هستند که 
می توانند همراه آن ها فعالیت مشترکي را به طور موفقیت آمیز پیش ببرند. 
عنصر دوم به اين برمی گردد که تا چه حد مردم باور دارند که اعمال و 
ديدگاه هاي فرد می تواند در روند امور اثر بگذارد. عنصر دوم را می توان 

اعتماد به نفس سیاسي نامید. 
مديريت  از  بهره گیري  امكان  کوچكتر،  محیط های  در  معمواًل  ابعاد: 
مشارکتي در آن افزايش می يابد. در چنین فضاهايی تماس چهره به 
چهره شدني تر است. پیوند ها خصوصي تر هستند، مسئولیت ها در جريان 
صورت  آسان تر  هماهنگي  و  است  تشخیص تر  قابل  تصمیم گیري 

می گیرد. 
مشارکتي  زمینه  در  که  تجربیاتي  جمع بندي  مديران:  جهت گیري 
چند  که  می دهد  نشان  است،  گرفته  بنگاه ها صورت  و  سازمان ها  در 
جهت گیري در موفقیت مديريت مشارکتي تأثیر مهمي دارند، از جمله 
اين جهت گیري ها می توان به ديدگاه مديران، سبك و شیوه مورد قبول 

شرکت  آرزوي  میزان  و  مشارکت کنندگان  نبودن  خودکامه  مديران، 
درتصمیم گیري افراد اشاره کرد.

ماهیت تصمیمات: سومین دسته از مقتضیات ضروري و بنیادي مديريت 
مثال؛  به طور  بر مي گردد.  فراگرد تصمیم گیري ها  به خود  مشارکتي 
محرمانه بودن يك فعالیت، به طور کلي امكان مشارکت درتصمیم گیري 
را از میان بر می دارد. به عالوه مشارکت در فراگرد هاي کاماًل تخصصي 
و پیچیده که بايستي با انجام فعالیت کارشناسي و تخصصي خاصي انجام 
گیرند، اغلب ناموفق خواهند بود. به عالوه در فراگرد هاي بسیار پیش پا 
افتاده و غیر مبهم نیز اغلب انگیزه اي براي مشارکت به وجود نمي آيد. 

هنجارهای اجتماعی: اگر هنجارهای اجتماعی را شامل؛ هنجارهای 
رسمی و غیررسمی تعريف کنیم، بی ترديد نقش کلیدی در مشارکت 
هنجارهای  و  قواعد  رسوم،  و  آداب  باشد.  داشته  می تواند  روستايیان 
رفتاري هستند که بر شیوه هاي عملي رفتار ديرپا و رايج بیشتر مردم 
رفتار درتمام جوامع شمرده  نیرومند  تنظیم کننده هاي  استوارند. رسوم 
می شوند. قوانین يا هنجارهای رسمی مجموعه قواعدي هستند که از 

 
 

Karsten and Speaking, 2013, 29 
 
 

 وي ،است گرديده مطرح 1960 دهه اواخر در . نظريه ارنشتاينشودمي شناخته مشارکت نردبانبا عنوان  نظريه ديکر
 بر در را شهروندان کامل ختيارا تا کاري فريب از طيفي که است کرده تعريف سطح يا درجه هشت در را مردمي مشارکت

 (Arnstein, 1969:217) .است وارد نظريه اين به انتقاداتي، حال اين با گيردمي
 

 ارنشتاين شري مشارکت نردبان -2 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 

(Karsten and Speaking, 29 ,2013(

  مشارکت نردبان هايپله  شهروندان دخالت سطح و نوع قدرت درجات
 6کاري فريب تعيين شدهريزي از باال به پايين و از پيشو برنامه فرمايشي هايکميته تشکيل مشاركت از محروم

 7سازيمرتفع يانشناسايي مشکالت روستاييان توسط متخصصان بدون کسب نظرات روستاي
 ن امکانهاي قابل انتخاب بدوگزينهها و آشنايي روستاييان با حقوق، مسئوليت جزئی مشاركت

ها و جلسات هاي مختلف از جمله سخنرانياز طريق رسانه دريافت بازخورد
 عمومي، راديو تلويزيون و کتب درسي

 8رساني اطالع

ن در تضميني براي اعمال نظرات مخاطبا ولي گيردنظرسنجي صورت مي
 رح هاديطان براي تهيه گيري وجود ندارد. مانند دريافت نظرات روستاييتصميم
 روستا

 9مشاوره

ي هاي دولتريزي دارند اما تصويب نهايي بر عهده دستگاهروستاييان حق برنامه
 تاست. مانند نقشه ساختمان مسکوني که تصويب آن برعهده دهياري اس

 10توافق

 قدرت

 شهروندان
گيري ريزي و تصميمهايي در برنامهروستاييان و مديران محلي از طريق مکانيسم

زمان  وتنظيم برنامه مديريت پسماند  مثالًکنند. به صورت مشترک فعاليت مي
 گردآوري زباله

 11شراکت

. مانند شودمي داده شهروندان به برنامه، از بخشي يا تمام در مديريت قدرت
 يانورزشي و سالن ورزشي روستاي برداري از فضايبهره

 12تفويضي قدرت

 اداره را مخاطبان بدون دخالت خارج از روستا با مسئوليت کامل نهاد عمومي
 کنند.مي

 13شهروندان کنترل
 

Arnstein, 1969:217 
 

در يک  شارکتمنردبان مشارکت آرنستين، هشت نوع مشارکت ممکن است وجود داشته باشد. اين هشت نوع  براساس
هاي باالتر دهد. پلهن ميگيري نهايي نشانمونه نردبان قابل نمايش است که هر پله آن ميزان قدرت روستاييان را در تصميم

عنوان  وم که تحتددهد )شکل زير(. پله اول و کنندگان ميگيري را به مشارکتمشارکت، درجاتي باالتر از قدرت تصميم
گيري است و هدف اصلي دهنده مشارکت نداشتن افراد در تصميمباشد، در واقع نشانسازي ميکاري و مرتفعفريب

 باشد.ا ميهبرداري از آنريزي يا مديريت نيست، بلکه بهرههاي دولتي در اين دو مرحله، مشارکت افراد در برنامهسازمان

                                                            
6- Manipulation 
7 - Therapy 
8 - Informing 
9 - Consultation 
1 0 - Placation 
1 1 - Partnership 
1 2 - Delegated Power 
1 3 - Citizen Control 

(Arnstein,1969:217(جدول 2- نردبان مشارکت شري ارنشتاین؛
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دولت سرچشمه می گیرند و به وسیله دستگاه قضايي قابل اجرا هستند. 
منبع مشخص  از يك  قانون  است که  اين  در  با رسوم  قانون  تفاوت 
يعني دولت سرچشمه می گیرد. تفاوت قانون با احكام اخالقي نیز در 
اين است که قانون به حكم دادگاه ها الزم االجرا ست. آداب و رسوم 
نقش تعیین کننده در رفتار فرد برای مشارکت يا عدم مشارکت او در 
تصمیم گیری ها خواهد داشت. بديهی است ظرفیت قانون در ايجاد چنین 

بستری نیز نقشی کلیدی و تعیین کننده دارد.
5-2- تأمین مالي طرح ها

مديران محلی به دلیل محدوديت منابع اعتباری مجبورند بخش اعظم 
فعالیت هاي خود را به ساز و کارهاي کسب درآمد و افزايش آن معطوف 
دارند. چرا که هزينه احداث زيرساخت ها بسیار گران بوده و هزينه تعمیر 
و نگهداري آن ها نیز همواره افزايش می يابد و در اين زمینه مديرانی 
درآمدهاي خود  به  افزايش  اندازه  به  بتوانند  موفق هستند که حداقل 
بیافزايند. بديهی است در غیر اينصورت امكان ارايه خدمات به طور ثابت 
کاهش می يابد. در اين میان مشارکت اقتصادی و مالی روستايیان يكی از 
راه های کمك به مديريت روستايی برای پیش برد برنامه ها و توسعه آن ها 
می باشد. مشارکت اقتصادی طیف گسترده ای از همكاری های اقتصادی 
بین مديريت روستايی با روستايیان يا سازمان های غیردولتی، خیرين و 

حتی نهادهای دولتی برای تامین اعتبارات مورد نیاز را شامل می شود.
و  عمرانی  درطرح های  مردمی  مشارکت های  جذب  حال  اين  با 
اقتصادی بستگی زيادی به امكانات وتوانايی های اقتصادی مردم دارد. 
در روستاهايی که از نظر اقتصادی و امكانات رفاهی در پايین ترين درجه 
مشارکت  و  همكاری  جهت  انتظاری  نمی توان  دارند  قرار  محرومیت 
اقتصادی داشت. با اين حال مشارکت اقتصادی تنها پرداخت پول نیست 
و تجربه اجرای طرح های هادی و يا احداث فضاهای عمومی مانند؛ 
مسجد يا کتابخانه نشان می دهد. تامین زمین مورد نیاز،  عدم دريافت 
يا تامین  از ساختمان در تعريض معابر و  خسارت در تخريب بخشی 
بخشی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز توسط روستايیان، می تواند در 

کاهش هزينه های اجرای پروژه ها نقش مهمی را ايفاء  نمايد. 
از طرف ديگر يكی از منابع مالی مهم دهیاری ها، وصول عوارض محلی 
مانند؛ عوارض سطح، عوارض نقل و انتقال، عوارض ساخت و ساز  و نیز 
دريافت بهای خدمات ارائه شده مانند؛ جمع آوری زباله می باشد. پرداخت 
به موقع عوارض ياد شده، می تواند مديريت روستايی را در تامین مالی 

طرح ها و پروژه های در دست اقدام ياری نمايد.
5- 3- تأمین نیروي انساني

يكي از اشكال مشارکت در اداره امور روستاها، تأمین نیروي انساني 
آبادي  انجام طرح ها و برنامه هايي است که در جهت عمران و  براي 
و ارائه خدمات در روستا ها صورت می گیرد. ظرفیت يك روستا براي 
تأمین نیروي انساني اجراي طرح هاي روستايی توسط چه عواملي تعیین 
مي گردد؟ به نظر می رسد مؤثرترين عامل در اين زمینه اندازه و ترکیب 
جمعیت باشد. به طور طبیعي هر چه تعداد جمعیت در يك روستا بیشتر 
باشد، عرضه نیروي داوطلب انجام خدمات روستايی نیز بیشتر خواهد 

بود. 
با توجه به اين که جمعیت در سن معیني قادر به ايفاي نقش فعال در 
جامعه باشد، براي برآورد جمعیت داوطلب ترکیب سني افراد نیز اهمیت 
می يابد. زيرا هر قدر جمعیت سنی بین 15 تا 60 سال بیشتر باشد، بديهي 

است که امكان تأمین نیروي انساني داوطلب براي انجام امور بیشتر 
اين نكته  به  خواهد شد. عامل مؤثر ديگر میزان فراغت است. توجه 
ضروري است که فراغت مفهوم و پديده اي مدرن است. زيرا فراغت را 
بايد پاداش کار تلقي کرد و نه حاصل بیكاري. طبیعی است مشارکت 
به خصوص  و  زمان  داشتن  به  منوط  روستا  امور  اداره  در  روستايیان 
اوقات فراغت می باشد. بديهی است باتوجه به دوره زمانی کار و فعالیت 
کشاورزی )به خصوص زراعی و باغی( انتظار مشارکت در فصول بهار 
و تابستان به دلیل مشغله کاری روستايیان و خستگی های ناشی از آن 
کاهش می يابد و از طرف ديگر احتمال مشارکت در دو فصل ديگر سال 

می تواند افزايش يابد.
6- موانع مشارکت روستاییان در مدیریت روستایی

مشارکت به عنوان يك هدف يا يك عايدي، بنا به نوع گروه هايي که 
افراد به آن ها تعلق دارند، تعريف شده است. بنابراين پرهیز از مشارکت 
مشارکت  موانع  مهمترين  اما  باشد.  متعددی  داليل  به  است  ممكن 
روستايیان در مديريت روستايی را می توان در پنج گروه زير مورد بررسی 

قرار داد: 
6-1- موانع اداری 

ساختارهاي اداري که معطوف به کنترل هستند از سوي يك مجموعه 
خطوط راهنما اجرا می شوند و رهیافت مبتني بر طرح و نقشه را اتخاذ 
می کنند، فضاي با معناي اندکي را براي مردم محلي فراهم می کنند تا 
خود تصمیم گیري کنند يا منابع خود را کنترل نمايند. اين دسته از موانع را 
می توان موانع سازماني- اداري موجود براي جلب مشارکت روستايیان در 
برنامه هاي دهیاري ها دانست که مهمترين آن ها عبارتند از: برنامه ريزي 
فوق متمرکز، مكانیزم هاي ناقص عرضه، فقدان هماهنگي هاي محلي، 
نامناسب بودن تكنولوژي پروژه، بي ربط بودن محتواي پروژه با نیازهاي 
روستايیان، فقدان ساختارهاي محلي مشارکت و مانند آن ها )اوکلي و 

همكاران، 1370؛68(. 
عالوه بر آن محرمانه بودن برخی از برنامه ها موجب می شود که مردم 
به اطالعات دسترسی نداشته و در نتیجه از آن بی بهره بمانند و از سوي 
ديگر، بی اطالعی از برنامه ها موجب عدم مشارکت آن ها خواهد شد 

)اردستانی و جعفرپور، 1387؛ 46(. 
6-2- موانع فرهنگي- اجتماعی

در برخی موارد سنت هاي موجود در اجتماع روستايي مانع از مشارکت 
آن ها مي باشد. براي مثال؛ در اجتماعاتي که در ستیز با جامعه بزرگ تر 
گونه  هر  که  شده اند  ايجاد  هنجارهايي  زمان  طول  در  گرفته اند  قرار 
تهديد کننده  منزله عاملي  به  را  بزرگ تر  با جامعه  تعامل  و  همكاري 
براي انسجام و وحدت اجتماع سرکوب می کنند. اوکلي و همكاران در 
اين زمینه به مواردي مانند؛ ضعف دروني اغلب روستايیان، وحشت آن ها 
بومي  غیر  افراد  براي  تملق گويي  از  را  بیزاريشان  و  مخالفت،  ابراز  از 
جهت مداخله دادن آن ها در امور نمايان مي سازد )اوکلي و همكاران، 

1370؛68(. 
مشارکت  دارد  تعلق  آن  به  فرد  که  گروهي  جوامعی   براي  چنین  در 
بديل هايي  جامعه  باور  به  چنانچه  و  نیست  ارزشمند  اهدافي  نمايانگر 
اينكه مشارکت عملیاتي  باشد   يا  از مشارکت وجود داشته  ارزش تر  با 
باشد که به نسبت هزينه اش عوايد کمي نصیب شخص کند؛ در چنین 
جوامعی ممكن است   آنچه که فرد به عنوان منزلت اجتماعي به دست 
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می آورد کمتر از چیزي باشد که ديگري با تالش کمتر به دست می آورد 
.)1375 ،DHV مهندسین مشاور(

از جمله موانع فرهنگی و اجتماعی مشارکت روستايیان در مديريت 
روستايی می توان به عدم اعتماد مردم به مسئولین، فقدان انگیزش براي 
از سوي مديران  از مشارکت مردم  بیم و خطر  کار گروهی، احساس 
محلی، عدم وجود بسترهاي فرهنگی مناسب براي مشارکت، کمبود 

آموزش هاي الزم اشاره کرد. 
6-3- موانع ساختاري

سیاسی  و  قانونی  و  حقوقی  بسترهای  ساختاری،  موانع  از  منظور 
جامعه است که امكان مشارکت روستايیان در امور را محدود و يا غیر 
ممكن می سازد.   در جوامعي که انواع محدوديت ها را بر افراد تحمیل 
يا  سیاسي  فعالیت هاي  در  مشارکت  از  است  ممكن  فرد  می کنند 
عمومي خودداري کند؛ در برخی کشورها روابط حاکم قدرت و تولید و 
ارزش هاي عقیدتي  که بدان ها مشروعیت مي بخشد، موانع ساختاري 
جدي را بر سر راه رونق مشارکت عامه ايجاد مي کنند و از آن دسته 
را  نظام هاي سیاسي متمرکز  از  عواملي تشكیل می شود که بخشي 
تشكیل می دهند و جهت گیري آن ها به سوي مشارکت مردم نیست. 
است که  پايین«  به  »باال  توسعه ای  رهیافت  اين وضعیت  مشخصه 

ابتكارات توسعه ای اتخاذ می شود )اوکلي و همكاران، 1370؛ 68(. 
بنیادي هستند.  به مشارکت، موانع  نیل  براي  اين موانع ساختاري، 
تمام  و  مي کند  محلي  سرايت  و  منطقه اي  سطح  در  ساختار  اين 
مؤسسات در روابط رسمي و غیر رسمي را فرا مي گیرد. اين ساختار، 
شرايط مشارکت را تعیین مي کند و چنانچه در اين شرايط تجديد نظر 
شود، به شدت واکنش نشان مي دهد. تاريخچه مديريت روستايي در 
ايران نشان می دهد که مشارکت روستايیان در تصمیم گیري و اداره 
امور روستا اتفاق نويني است که پیشینه تاريخي ندارد. با وجود آنكه 
از نیروي کار روستايیان براي اموري مانند اليروبي قنوات و آبرساني 
استفاده می شده اما همواره اين قبیل امور مديريتي از باال به پايین 
بنابراين ممكن  امور فیزيكي محدود بوده است.  را داشته و تنها به 
آماده سازي  به  نیاز  نباشد  کم  نیز  آن ها  تعداد  که  مواردي  در  است 
باشد  امور مشارکتي در مديريت روستايي وجود داشته  براي  محیط 

)فیروزآبادی، 1388؛43(. 
مشارکت  باشد  متمرکز  قدرت  و ساختار  نظام سیاسی  هر چه يك 
شرايطی  چنین  می گیرد.   در  صورت  محدودتر  امور،  اداره  در  مردم 
محیط سیاسي عمومي که با سازمان ها و نهادهاي موجود در جامعه، 
ارتباط  سیاسي  و  حزبي  نظام  بازدارندگي  ماهیت  و  اساسي  قانون 
بر ساختار قدرت در جامعه،  از مشارکت مي گردد؛ عالوه  مانع  دارد، 
محدوديت قوانین هم يكی از موانع مشارکت می تواند باشد. در چنین 
مشارکت  برای  مانعی  جامعه  قدرت  ساختار  اينكه  علیرغم  شرايطی 
جلب  برای  الزم  بستر  قوانین  فقدان  و  ضعف  نمی بیند،  اما  مردم 
مشارکت های مردمی را به صورت نهاينه فراهم نمی آورد. در چنین 
شرايطی مشارکت روستايیان جنبه اختیاری ندارد و چنانچه مشارکت 
باشند  نداشته  نقشی  تصمیم گیري  در  و  داشته  تحمیلی  جنبه  مردم 
نخواهند  فعالی  مشارکت  گاه  باشند، هیچ  کار  دهنده  انجام  و صرفًا 

داشت. 

عدم  عدالت،  نبود  امنیت،  عدم  مانند:  عواملي  می توان  رو  اين  از 
تخصیص فرصت هاي برابر، عدم حراست از شان انساني را از اصلي 
)مهندسین  می شوند  مردم  مشارکت  مانع  که  دانست  عواملي  ترين 

.)1375 ،DHV مشاور
6-4- موانع اقتصادي

به  نیاز  و  است  هزينه بر  مواردي  در  مشارکت  روستايیان،  برای 
اقتصادي  توان  ضعف  دارد.  مشارکت کننده  ناحیه  از  سرمايه گذاري 
مشارکت  طرح  و  برنامه  هر  اصلي  مخاطبان  که  مردم،  از  بخشي 
جويانه تلقي مي شوند و تالش بي وقفه مردم براي تامین هزينه هاي 
خانوار، فرصت مداخله و مشارکت آن ها را در امور سلب مي کند. در 
امكانات  از  بود که  اين صورت مشارکت مختص گروه هايي خواهد 
عامه  بايد  مشارکتي  طرح هاي  آنكه  حال  برخوردارند.  مناسب  مالي 
بر  اقشار مختلف جامعه را در محور توجه قرار دهد. عالوه  مردم و 
امر گرفتن تسهیالت  اجتماعي در  اقتصادي و  آن وجود هزينه هاي 
بانكي و بازپرداخت آن و هزينه هاي بوروکراسي از جمله عواملي است 
که مردم را به عدم مشارکت ترغیب مي کند )غفاری و جمشیديان،  

1390؛ 105(.
دهیاری  مالي  منابع  کمبود  و  محدوديت  روستايی،  مديريت  برای 
طرح هاي  اجراي  در  را  غیردولتي  بخش هاي  و  مردم  مشارکت  نیز 
براي  زمینه  ايجاد  زيرا  مي دهد.  قرار  تاثیر  تحت  روستايی  توسعه 
مشارکت مردم، موکول به تامین بخشي از هزينه هاي سرمايه گذاري 
طرح ها )هزينه هاي مطالعاتي و بخشي از هزينه هاي اجرايي( از سوي 

مديريت روستايی است.
عالوه بر موارد فوق، محدوديت زمانی در شرايط بحرانی و متالطم، 
که نیاز به تصمیم گیري سريع را ضروري می کند، امكان به کارگیري 
سیستم مشارکتی را محدود می کند. محرمانه بودن بعضی از طرح ها 
از  نیز  فعالیت هاي موجود، سبك هاي مديريتی و رهبري مختلف  و 

موانع ديگر به شمار می روند. 
7- تكنیک های مشارکت

تكنیك يا فن عبارت  است  از مجموعه  قواعد دقیق  و قابل  تعمیمي  
که  بايد براي  رسیدن  به  يك  نتیجه  مشخص  در نظر گرفت، پیش بیني  
فنون ،  بنابراين   غیره .  و  مصاحبه   تكنیك هاي   مثل   نمود.  تعريف   و 
راه هاي  استفاده  از ابزارهاي  علمي  هستند. يك  تكنیك  علمي  ممكن  
است  براي  بیش  از يك  هدف  به  کار رود. تكنیك ها ابزاري  هستند 
در حوزه های مختلف  قبول ،  قابل   کار حرفه اي   آن ها،  به  وسیله   که  

انجام می شود.
در  مشارکتي صحیح  شیوه هاي  انتخاب  و  متناسب  سازوکار  تعیین 
داشتن  نیازمند  سويي  از  اجرا،  حتی  و  تصمیم سازي  و  برنامه ريزي 
شناختي عمیق از انواع تكنیك هاي موجود است و از ديگر سوي به 
ارائه تعريفي دقیق از اهداف و نقشي که براي مردم در اين فرايند 
بايد  افراد  مشارکت  جلب  منظور  به  دارد.  نیاز  است،  شده  تعريف 
دامنه اي از تكنیك هاي مناسب با ساليق مشارکت کنندگان را اجرا 
نمود. روش هايی که عالوه بر جذب افراد بتواند اجرايی و کاربردي 

باشند. 
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 های قابل استفادهتکنیک سطح مشاركت

 رسانیآگاهی
 

 سايت  وب 
 نامه حقيقت 
 بازآموزي و آموزشيهاي دوره  
 محلي مؤسسات با مردم توسط منتشره هايروزنامه  
 غيراداري رويکردهاي و هاتماس انواع  
 اعياد وها جشن برگزاري  
 اطالعات تبادل روتين نشستهاي با هافورم انواع تشکيل  
 هاروزنامه /الکترونيکي پيامهاي . 
 هانامه پرسش انواع . 
 تخصصي هاينلپ . 
 تندهس آنجا در طبيعي طور به مردم که جايي در مشارکت مرکز از اطالعات انتشار و توزيع ، 
 کوچکهاي گروه از نظرات ارايه ترغيب منظور به آرا اخذ گام به گام راهنماهاي . 
 مجالت وها روزنامه در پولي تبليغات نظير: چاپي تبليغات 

 مشورت
 

 عمومي جلسات 
 گروپ فوکوس 
 پيمايش 
 عمومي يادآوري و توضيح  
 مشارکتي نيازسنجي  
 آنان تفريح و کار، زندگي محل در مردم با گفتگو جلسات برگزاري و بازديد  
 اعياد وها جشن برگزاري  
 اطالعات تبادل روتين نشستهاي با هافورم انواع تشکيل  
 هانامه پرسش انواع . 
 چهره به چهره گفتگوي و بحث . 
 تلفن مستقيم خطوط 
 مشورتي وگوهاي گفت 

 توافق
 

 آموزشي کارگاه 
 مشارکتي کارگاه  
 آنان تفريح و کار، زندگي محل در مردم با گفتگو جلسات برگزاري و بازديد  
 آرا سنجش 
 اعياد وها جشن برگزاري  
 موجود اجتماعي هايحوزه از سازي شبکه . 
 جامعه در موجودهاي شبکه و جامعه رهبران مشارکت جلب . 
 چهره به چهره گفتگوي و بحث . 
 مشورتي وگوهاي گفت 

 شراكت
 

 شهروندان مشورتيهاي کميته 
 عمومي رضايت جلب 
 مشارکتي سازي تضميم 
 چهره به چهره گفتگوي و بحث . 

 توانمندسازی

 

 شهروندي منصفه هيات  
 گيرييأر 
 وکالتي گيريتصميم 

 1391دربان آستانه و رضواني، 
 

 گیرینتیجه 

 کمبودهاي جبران وها مغايرت رفع ،اطالعات تبادل شامل ساده شکل به محلي و روستاييانتعامل و ارتباط مديران  هدف
 طور همان اما. شوندمي درگير توسعه فرايند در فعال شکلي به شهروندان ،مشارکت کمک با. است ريزي برنامه و طراحي

 اين. دارد يکسان افرادي براي گاه حتي و گوناگون افراد براي متفاوتي معاني مشارکت ،گرددمي مشخص نيز تعاريف از که
 به توجه با دهندمي ترجيح گوناگون افراد. دارد بستگي افتدمي اتفاق آن در که سياسي شرايط و زمان ،مسئله به معاني
 و انواع داراي که است زمينه و متن به وابسته مفهوم ،مشارکت بنابراين. کنند مشارکت متفاوت هايي شيوه به ،شرايط
 . است تواتر و گستره ،شدت نظر از متفاوتي سطوح

 حد وبي دخالت وسيع و .ريزي چه درسطح محلي يا ملي رابطه مستقيمي با نظام حکومتي وشيوه اداره کشور داردنظام برنامه
هاي ه امور کشور بطور خيلي جدي زمينهمرز يک گروه اقليت يا يک فرد درتصميم گيري هاي سياسي ــ اقتصادي وکلي

بنابراين شرط وجود مشارکت آن هم درسطوح محلي وروستايي  .بين خواهد برد يا از کمرنگ و دموکراتيک ومشورتي را
عالوه برآن به منظور برقراري نظام مشارکتي منطقي  ،ريزي غيرمتمرکز استامهنظام برن وجود نظام سياسي دموکراتيک و

مشارکتي مناسبي طراحي وبه مورد  تصادي روستاها بوجود آورد تابتوان نهاددرروستاها بايد تغييراتي درساختارسياسي ــ اق
  .اجرا گذاشت

 بناي ساختمان مشارکت مردمي مبتني بر .جوامع است تحقق مشارکت در شرايط اقتصادي ازجمله عوامل مهم بيروني در
مکانيزم مشارکت به عنوان يک  ،نباشدزياد  مردم چندان عميق و آن شکاف طبقاتي بين اقشار نظام اقتصادي است که در

مناسبات  جريانات سياسي و تعارضات و از همه جانبه نيازمند استقرار آن درفضايي به دور گير وفرآيند همه جريان و
هاي اقتصادي بستگي زيادي به امکانات وتوانايي طرح هاي عمراني و هاي مردمي درجذب مشارکت .اقتصادي ناسالم است

توان رين درجه محروميت قرار دارند نميتامکانات رفاهي در پايين اقتصادي و وستاهايي که ازنظرر در .م دارداقتصادي مرد
 .مشارکت اقتصادي داشت انتظاري جهت همکاري و

جدول 2- تكنیک های جلب مشارکت در سطوح مختلف

مأخذ: دربان آستانه و رضوانی، 1391
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 نتیجه گیری
ساده  شكل  به  روستايیان  و  محلی  مديران  ارتباط  و  تعامل  هدف 
تبادل اطالعات، رفع مغايرت ها و جبران کمبودهاي طراحي  شامل 
و برنامه ريزي است. با کمك مشارکت، شهروندان به شكلي فعال 
نیز  تعاريف  از  که  طور  همان  اما  مي شوند.  درگیر  توسعه  فرايند  در 
و  گوناگون  افراد  براي  متفاوتي  معاني  مشارکت  مي گردد،  مشخص 
و  زمان  مسئله،  به  معاني  اين  دارد.  يكسان  افرادي  براي  گاه  حتي 
شرايط سیاسي که در آن اتفاق مي افتد بستگي دارد. افراد گوناگون 
ترجیح مي دهند با توجه به شرايط، به شیوه هايي متفاوت مشارکت 
کنند. بنابراين مشارکت، مفهوم وابسته به متن و زمینه است که داراي 

انواع و سطوح متفاوتي از نظر شدت، گستره و تواتر است. 
نظام برنامه ريزی چه درسطح محلی يا ملی رابطه مستقیمی با نظام 
حكومتی وشیوه اداره کشور دارد. دخالت وسیع و بی حد و مرز يك 
اقتصادی  ــ  سیاسی  درتصمیم گیری های  فرد  يك  يا  اقلیت  گروه 
وکلیه امور کشور بطور خیلی جدی زمینه های دموکراتیك و مشورتی 
مشارکت  وجود  شرط  بنابراين  برد.  خواهد  بین  از  يا  و  کمرنگ  را 
دموکراتیك  سیاسی  نظام  وجود  وروستايی  محلی  درسطوح  هم  آن 
و نظام برنامه ريزی غیرمتمرکز است، عالوه برآن به منظور برقراری 
نظام مشارکتی منطقی درروستاها بايد تغییراتی در ساختار سیاسی ــ 
اقتصادی روستاها بوجود آورد تا بتوان نهاد مشارکتی مناسبی طراحی 

و به مورد اجرا گذاشت. 
شرايط اقتصادی، ازجمله عوامل مهم بیرونی در تحقق مشارکت در 
جوامع است. بنای ساختمان مشارکت مردمی مبتنی بر نظام اقتصادی 
است که در آن شكاف طبقاتی بین اقشار مردم چندان عمیق و زياد 
فرآيند همه گیر و  و  به عنوان يك جريان  نباشد، مكانیزم مشارکت 
همه جانبه نیازمند استقرار آن درفضايی به دور از تعارضات و جريانات 
مشارکت های  جذب  است.  ناسالم  اقتصادی  مناسبات  و  سیاسی 
مردمی در طرح های عمرانی و اقتصادی بستگی زيادی به امكانات و 
توانايی های اقتصادی مردم دارد. در روستاهايی که از نظر اقتصادی 
و امكانات رفاهی در پايین ترين درجه محرومیت قرار دارند نمی توان 

انتظاری جهت همكاری و مشارکت اقتصادی داشت.
مشارکت  در  مؤثر  عوامل  ديگر  از  فرهنگی،  و  اجتماعی  عامل 
می باشد. مشارکت با درنظر گرفتن فاکتور اجتماعی و پايگاه مردمی 
انسان ها، منجر به ايجاد شخصیتی متكی به خود و استوار و روحیه 
يك  مردم  وقتی  می گردد.  جامعه  افراد  در  همكاری کننده  و  تعاون 
جامعه آموخته باشند بايد به صورت منسجم مشكالت خود را از سرراه 
بردارند، احساس اعتمادبه نفس وغرور نسبت به توانايی های گروهی 

خود، درحرکت جمعی خواهند کرد. 
برای  نیز  اجتماعی و فرهنگی برخی شرايط کلی  بر شرايط  عالوه 
مشارکت وجود دارد که از آن جمله می توان به انتخاب بهینه فعالیت، 
تعیین زمان مناسب، تشخیص مناسب نوع و میزان مشارکت، جامعیت 
فعالیت، برنامه ريزی، سازماندهی و کنترل و  بهره برداری از فعالیت 

اشاره کرد.
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1- مقدمه و بیان مسأله
فعالیت  و  سكونت  نظام  قاعده   به عنوان  روستايی  حوزه های  اساسًا 
پايدار سرزمین  توسعه  زيرا  دارند؛  توسعه  ملی  اساسی در  ملی، نقش 
که  است  مختلف  ابعاد  در  روستايی  فضاهای  پايداری  به  وابسته 
می تواند نقش مؤثری در توسعه  منطقه ای و ملی داشته باشد. بر اين 
اساس و با توجه به اقداماتی که می تواند در توسعه  هماهنگ و موزون 
مناسب  توزيع  طريق  از  خدماتی،  و  صنعتی  کشاورزی،  فعالیت های 
جمعیت و استقرار بهینه  خدمات در روستا و در نهايت توسعه  روستا 
و منطقه مؤثر باشند، نیاز به حضور مديريت محلی احساس می شود. 
يكديگر  با  اهداف،  منظر  از  روستايی  توسعه   و  روستايی  مديريت 

همپوشانی دارند.
مديريت  آن  کنار  در  شد،  توجه  روستايی  توسعه   به  که  زمانی  از 
روستايی نیز مدنظر برنامه ريزان و صاحب نظران قرار گرفت. مديريت 
روستايي در واقع فرايند سازماندهي، هدايت جامعه و محیط روستايی 
بدري،  و  )نعمتي  است  نهادها  و  سازمان ها  به  دادن  از طريق شكل 
روستا،  براي  برنامه ريزي  معني  به  روستايي،  مديريت   .)163  :1386
سازماندهي براي اقدامات توسعه اي، هماهنگي و نظارت بر اقدامات 

انجام شده مي باشد.
به طوري که فرايند توسعه پايدار روستايي را به نحوي تقويت نمايد 
که در سطح متعارف جامعه، محیط مناسبي براي زندگي راحت  تر و 
کارآمد روستايیان، به تناسب ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي فراهم 
شود )بدري و موسوي، 1388: 2(. در اين رابطه نقش مديريت محلی 
به عنوان حلقه واسط بین مردم )مشارکت از پايین به باال( و دولت، 
پايدار  توسعه  رويكرد  با  روستايیان،  اساسي  مشكالت  رفع  در جهت 

مي تواند مؤثر و چشمگیر باشد.
با نگاهي به سیر تحوالت مديريت روستايي در ايران طي سال هاي 
و خالء  مواقع شاهد ضعف  اغلب  در  اسالمي،  انقالب  از  بعد  و  قبل 
مديريت روستايي در کشور بوده ايم، با اين حال شكل گیري مديريت 

پیروزي  از  بعد  دهیاری ها،  و  اسالمی  شوراهای  بر  مبتنی  روستايی 
انقالب اسالمي، گامي مؤثر در جلب مشارکت هاي محلي در مديريت 

توسعه روستايي بود.
روشن  نكته  اين  دهیاری  و  شوراها  اختیارات  و  وظايف  بازبینی  در 
جامعه  مسائل  به  رسیدگی  و  شناخت  وظیفه  شوراها  که  می گردد 
روستايی را دارند و برای اين کمبودها و مشكالت طرح و برنامه ای 
می ريزند و وظیفه دهیاری عبارت است از اجرای اين مصوبات شوراها 
و وظايف جانبی ديگری که قانون گذار بر عهده وی قرار داده است. 
لذا شوراها و دهیاران به واسطه اشتراکاتي که در وظايف و اختیارات 
در  و مشارکت هستند که  تعامل  در  دارند،  روستاها  قبال  در  خويش 
و  همكاری  از  می توانند  همديگر،  مكمل  و  مشترک  وظايف  اجراي 

قابلیت های مردمی استفاده کنند.
بنابراين تحقق فرآيند توسعه پايدار روستايی در گرو تعامل و مشارکت 
سازنده و متقابل نمايندگان جامعه محلی )دهیاری و شورای اسالمی 
پژوهش  در  لذا  است؛  روستايی  سكونتگاه های  در  مردم،  و  روستا( 
حاضر به دنبال اين هستیم که »وضعیت مشارکت و تعامل مديريت 
محلی« را در توسعه روستاها شناسايی و تحلیل نموده و با شناخت 
کافی از وضعیت موجود مشارکت و تعامل مديريت محلي، چالش ها و 
موانع پیش روی مشارکت آن ها را در عرصه روستاها بررسی نمايیم. 
و حل مسائل  چاره جويی  برای  پیشنهاداتی  و  راهكارها  نیز  پايان  در 

توسعه ای مديريت محلی در روستاها ارايه شده است.
2- روش پژوهش

روش  از  مطالعه،  مورد  موضوع  به  توجه  با  حاضر  پژوهش  در 
کتابخانه ای )اسنادی( و تحلیل اکتشافی- پژوهشی جهت جمع آوري 
از  بهره گیري  با  اسنادی  روش  در  است.  شده  استفاده  اطالعات، 
ابزارهايي همچون: فیش برداري، اسناد، گزارشات و مقاالت مؤسسات 
در  روستايي  مديريت  پیشینه  ذی ربط،  سازمان های  و  وزارتخانه ها  و 
از  با شناخت بدست  آمده  ايران مورد بررسي و تحلیل قرار گرفته و 

بررسی ابعاد مشارکت مدیریت محلی در ایران؛ واقعیت ها، چالش ها و موانع

  معصومه قربانی
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی
Masoomeh_ghorbani7091@yahoo.com

  الوین رمضانی
دانشجوی دکتراي جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی

چكیده
از  و مديريت محلی، يكی  نظام شورايی  توسعه   توانمندی های محلی، همچنین  و  قابلیت ها  از ظرفیت ها،  بهره مندی  با  امور محلی  اداره ی 
مطمئن ترين راه های رسیدن به اهداف، آرمان ها و مطلوب های انقالب اسالمی است. با وجود زمینه و پشتوانه های قانوني براي ايفاي نقش 
مديريت محلي و مداخله در فراينـد توسـعه روسـتاها و گسترش فیزيكي سكونتگاه های روستايی، بررسي نقش آفرينی و میزان تأثیرگذاري 
مديريت روستايي سـطح خرد، نیازمند کنكاش و تحقیق است. مقاله حاضر به ابعاد مختلف فرآيند مشارکت مديريت محلی در ادوار مختلف و 
سپس به بررسی چالش ها و موانع موفقیت مديريت محلی با اتكا به شوراهای اسالمی و دهیاری ها می پردازد. تحقیق حاضر به  روش اکتشافی- 

پژوهشی انجام شده است.
واژه های کلیدی: مديريت روستايی، چالش های مديريت روستايی، شوراهای اسالمی روستا و دهیاري ها، مشارکت.
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وضعیت موجود، چالش ها و موانع تعاملي و مشارکت مديريت محلي در 
جهت توسعه سكونتگاه هاي روستايي مورد واکاوي قرار گرفته است.

3- مبانی نظری
فعالیت هايی  و  زندگی  شیوه   با  مكان هايی خاص  به  منزله   روستاها 
متفاوت نسبت به شهرها، نیازمند الگوی مديريتی مجزا و منطبق با 
با  روستا هستند.  بر  حاکم  بوم شناختی  و  اجتماعی  اقتصادی،  شرايط 
عنايت به تعريف مديريت به صورت عام، می توان مديريت روستايی 
را برنامه ريزی برای روستا، سازمان دهی اقدام توسعه ای و هماهنگی 
مديريت  به عبارت ديگر،  دانست.  انجام شده  اقدامات  بر  نظارت  و 
انسانی،  طبیعی،  مختلف  عوامل  تنظیم«  و  »تلفیق  علم  روستايی 
تعريف  اساس  بر  درنتیجه  است؛  روستايی  جامعه ی  در  و  اقتصادی 
توسعه  روستايی، می توان گفت؛ که مديريت روستايی در واقع فرآيند 
سازمان دهی و هدايت جامعه  روستايی از طريق شكل دهی سازمان ها 
بررسي  است.  روستايی  مناطق  اداره ی  در  دست اندرکار  نهادهای  و 
در  زيادي  تحوالت  که  مي دهد  نشان  ايران  در  روستايي  مديريت 
همواره  محلي،  روستايي  مديريت  و  داده  رخ  محلی  مديريت  زمینه 
روند تحول  در  است.  را پشت سر گذاشته  زيادي  و نشیب هاي  فراز 
مديريت روستايي، ايجاد زمینه براي شكل گیري دهیاری ها رفع خالء 
وجود سازوکار اجراي فعالیت هاي اجرايي در روستا، در کنار شوراهاي 
اسالمي روستايي )به عنوان مرجع تصمیم گیري و نظارتي در روستا( 
مديريت  در  را  نويني  متمرکز، فصل  از عوارض  بخشي  اختصاص  و 

روستايي گشوده است.
 اکنون که از تصويب قانون تأسیس دهیاری ها چند سالي مي گذرد 
و به پشتوانه اين قوانین، مديريت روستايي به طور نسبي قوام گرفته 
است، ضروري است عملكرد اين نهاد مردمي مورد بررسي قرار گرفته 
فراهم  کاستي ها  رفع  و  توانمندی ها  افزايش  براي  مناسبي  زمینه  تا 
شود. به عبارت ديگر مسأله اصلي اين تحقیق اين است که چه عواملي 
تغییر  با  مي توان  چگونه  و  بوده  مؤثر  روستايي  مديريت  موفقیت  در 
افزايش موفقیت مديريت روستايي  براي  را  اين عوامل شرايط الزم 
فراهم نمود؟ استقرار دهیاري ها در روستاها زير نظر شوراي اسالمي 
روستايي، به عنوان نهاد اجرايي مرحله تكاملي فراز و نشیب تحول 
مديريت روستايي مي باشد. بنابراين ايجاد زمینه براي توفیق مديريت 
روستايي و استمرار حیات مديريت شورايي در تصمیم گیري و تمرکز 
روستايي  مديريت  تكاملي  روند  از  برهه  اين  در  بود.  خواهد  اجرا  در 
محلي، ضروري است که با بررسي عملكرد مديريت روستايي و نوع 
رابطه دهیاران با شوراهاي اسالمي روستايي و هر دو نهاد مديريت 
و  قوت  نقاط  شناخت  براي  را  الزم  زمینه  مردم،  با  محلی  روستايي 
ضعف مديريت روستايي فراهم نمود تا بستر الزم براي افزايش کارآيي 

مديريت روستايي ايجاد شود.
3-1- وضعیت مدیریت محلی در جهان

مطالعه و پژوهش وضعیت مديريت های محلی در جهان و به ويژه در 
کشورهای توسعه يافته نشان می دهد که هنگامي مديريت های محلی 
در قالب حكمرانی خوب در جهان مدرن موفق هستند که با مطالعه، 
همچنین  سیستمی،  نگرش  از  تأسی  با  و  واقعیت  از  درست  درک 
شوند.  ايجاد  جامعه  آن  فرهنگی  و  اجتماعی  ساختارهای  با  متناسب 

اصالح  و  محلی  قلمرو  در  مشارکتی  مديريت  نگرش  تغییر  ازاين رو 
جامعه  بخش های  ساير  در  می بايست  پاسخ گو  مديريت  شیوه های 
فرهنگ،  مانند  جامعه  بخش های  آن،  تحقق  برای  و  بوده  همگون 
خرده  و  بخش ها  تمام  و  شده  مهیا  فرهنگی  و  اجتماعی  ارزش های 
راه  نقشه ی  يك  قالب  در  کل  نظام  يك  به عنوان  جامعه  نظام های 
عرصه   در  جهان  واقعیت های  بررسی  باشند.  شده  همسو  راهبردی، 
علی رغم  که  است  اين  بیانگر  مختلف  در سطوح  جوامع  بر  مديريت 
پیشرفت و توسعه  جهانی، مشكالت هرروز بیش تر، تازه تر و پیچیده تر 
می شود و ناکارآمدی دولت ها برای مديريت مستقیم و تمامیت خواهانه 
عیان تر می گردد )کريمی، 143:1387(. هم چنین عرصه برای ظهور 
و  مردمی  مشارکت  از  يك سو  از  که  محلی  مديريت  کارآمدی  و 
ظرفیت های محلی و از سوی ديگر از دانش های نوين و فناوری های 

ارتباطی برخوردار است، بیش تر فراهم می شود.
بررسی »ادبیات و پیشینه  شوراها و مديريت محلی در جهان« هرچند 
بیانگر الگوهای مختلف از انواع مديريت های محلی است که هرکدام 
به تناسب ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور تكوين 
يافته اند، با اين وجود، مشابهت های الگوی مديريت محلی به ويژه در 
جوامع و کشورهای جهان که موفق بوده اند نیز، فراوان است که به 

برخی از آن ها در اينجا اشاره می شود.
• مديريت های محلی )شوراها و دهیاری ها( زمانی موفق شدند که 
ساختارمند شدند و با ساير عناصر و خرده نظام های جامعه همگونی 

يافتند و لوازم و ملزومات ساختاری چنین نظامی فراهم شد.
فرايند  تكمیل  برای  دهیاری ها(  و  )شوراها  محلی  مديريت های   •
تمرکززدايی  اصل  به  کمك  برای  بلكه  نیامدند؛  پديد  تراکم زدايی 
شكل گرفته و نهادی شدند. ازاين رو دولت های مرکزی می بايست به 
از  يا حداقل  و  باشند  رسیده  »تمرکززدايی«  نه  زدايی«  »تراکم  باور 

جنس حكومت های بسیط يا ترکیبی باشند.
• مديريت های محلی )شوراها و دهیاری ها( به صورت مديريت های 
کارکردی  و  ساختاری  قابلیت های  و  شوند  تعريف  واحد  محلی 
اعمال مديريت بر قلمرو مديريتی خود برای پاسخ گويی به مطالبات 
شهروندی، معیشتی و رفاهی و غیره را دارا بوده و شخصیت و هويت 
کار الزم  ابزار  و  وسايل  بودجه،  آن ها  اغلب  و  يابند  مستقل  حقوقی 
اختیار  در  را  محلی  هدف های  تحقق  و  محلی  وظايف  انجام  برای 
غیررسمی  و  رسمی  نهادهای  و  مراکز  با  درعین حال  و  باشند  داشته 

مرکز مرتبط و هماهنگ گردند.
• مديران محلی )شوراها و دهیاري ها( در سطوح محلي توسط مردم 
تعیین و  از طريق منتخبان مردم  يا غیرمستقیم  به روش مستقیم و 
انحالل  و  مديران  نصب  و  عزل  دخالت،  سهم  و  می گردند  نظارت 
شوراها از سوی دولت مرکزی بسیار محدود و خیلی نادر بوده است؛ 
يعنی شهردار، فرماندار تا سطح استاندار توسط همان محل به روش 

مستقیم و غیرمستقیم انتخاب می شوند.
پاسخگو  نیازهايی  به  فقط  و دهیاری ها(  )شوراها  • مديريت محلی 
است که نیازهای محلی شهروندان است؛ يعنی نیازهايی که در قلمرو 
ايجاب،  تولید،  محل  آن  فرهنگی  و  اجتماعی  جغرافیايی-  اطلس  و 
ترجیح و پاسخ داده می شود و در همان قلمرو و اطلس، قاعده مند و 
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تبیین می گردد و به طور کامل رنگ و طعم فرهنگ آن محل را دارد 
و پاسخ به آن، مشارکت واقعی مردم را ايجاب می کند و ظرفیت های 
محل را برای پاسخ گويی به صورت درون زا و طبیعی، رشد و توسعه 

داده و مهم تر از همه، به محل هويت می بخشد.
به   حوزه ها  تمام  در  دهیاری ها(  و  )شوراها  محلی  مديريت  قلمرو   •
غیر از حوزه های حاکمیتی همچون: مالكیت های ملی، ارتش، حوزه ی 
کشوری  قوانین  تصويب  ملی،  دفاع  بین المللی،  و  خارجی  ديپلماسی 
امنیت  عمرانی،  بهداشتی،  حوزه های  قلمرو  ازاين رو  است.  بوده   ... و 
واحد  مديريت  قلمرو  در   ،... و  اقتصادی  قضايی،  داخلی،  و  اجتماعی 

محلی می باشد.
انگیزه   است،  حاکم  موفق  محلی  مديريت  که  جامعه ای  هر  در   •
شهروندان محلی برای مشارکت در جامعه افزايش می بايد تا در پرتو 

آن به آزادی ها و حقوق مدنی دست يابند.
3-2- وضعیت مدیریت روستایی در ایران در گذر زمان

نگاه کالبد شكافانه به ادوار تاريخی و يافته های پژوهشی تاريخی در 
مورد مديريت های محلی نشان می دهد که میان عزم دولت ها برای 
توسعه  سیاسی و اقدامات آن ها برای توسعه  سیاسی در سطح کالن، 
هم چنین فراهم کردن بسترهای مشارکت برای نهادهای محلی چون 
)اکبری،111:1381(.  دارد  وجود  رابطه  محلی،  مديريت  و  شوراها 
متناسب با تفكر تمرکزگرايی و تمرکززدايی دولت های حاکم بر ايران، 
انواع مديريت محلی در قالب انجمن ها، شوراها، بلديه، شهرداری و ... 
در ايران شكل  گرفته و در برخی ادوار رشد و توسعه هم داشته است. 
چنانچه در دوره  اسالمی و احتماال از قرن سوم به بعد به تدريج، ريیس 
روستاهای  در  يافت.  نام  تغییر  کدخدا  به  داشت،  نام  دهگان  که  ده 
و  مالك  رابطه ی  نوع  از  زارع  و  مالك  رابطه ی  دور  از گذشته   ايران 
مستأجر يا کارگر و کارفرما نبوده است بلكه اين رابطه ابعاد اجتماعی، 
امور  در  را  خود  مالك  بطوريكه  است.  داشته  فرهنگی  و  سیاسی 
تولیدی- اجتماعی ده صاحب حق می دانست. او حتی در مواردی از 
نیز رسیدگی و نظارت  بر زندگی خصوصی رعايا  طريق عوامل خود 
داشت. در چنین شرايطی مديريت ده در همه  ابعاد بر عهده ی مالك 
بود؛ به طورکلی تا قبل از اصالحات ارضی در ايران، مالكان مديران و 
صاحبان اصلی روستا محسوب می شدند. در دوره  حكومت پهلوی، با 
وجود اينكه دولت تالش می کرد تا در مديريت روستاها نقش داشته 
باشد ولی مالكان همچنان قدرت اصلی در روستاها به شمار می آمدند. 
با اجرای اصالحات ارضی در سال 1340 که طی سه مرحله اجرا شد 
ترويج،  قالب سپاه  نیروهای دولتی در  و  مالكان کاسته شد  اقتدار  از 
انجمن ده، خانه  اصناف و خانه ی فرهنگ روستايی در  سپاه دانش، 
روستاها حضور يافتند. عالوه بر اين شرکت های تعاونی روستايی نیز 
برای پر کردن نبود مديريت مالی که با کوتاه کردن دست مالكان به 
وجود آمده بود شكل گرفتند؛ اما متأسفانه اين نهادها به داليل متعدد 
نتوانستند خالء به وجود آمده ناشی از حضور نداشتن مالك را جبران 
کنند. پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز شوراهای اسالمی به عنوان 
بازوی اجرايی تشكیل شدند و برای حل مشكالتی که به علت حضور 
دفتر  و  همیار  خانه   داشتند  وجود  روستاها  در  اجرايی  مدير  نداشتن 
عمران روستايی به وجود آمدند. اين نیز توفیق چندانی حاصل نكرد و 
به دنبال آن، قانون تأسیس دهیاری خودکفا در سال 1377 به تصويب 

رسید تا بتواند به  مثابه تشكیالتی اجرايی در روستاها نقش ايفا کند.
همان طور که بیان شد حكومت محلی در ايران، طی ادوار مختلف 
تجربه  را  مختلفی  تغییرات  و  تحوالت  نشیب،  و  فراز  يك  طول  در 
کرده است، تا اينكه با تصويب قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در 
سال 1377، مديريت نوينی در عرصه سكونتگاه های روستايی ايران 
شكل گرفت؛ به گونه ای که در حال حاضر تاکنون بیش از 35 هزار 
)معاونت امور دهیاری ها، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 
)همان(  دهیاری  هزار   33 از  بیش  و  روستا  اسالمی  شورای   )1396

سكونتگاه های روستايی را تحت پوشش مديريتی خود قراردادند.
3-2-1- نقش شورای اسالمی در مشارکت مديريت محلی در ايران

مدرن  شرايط  محصول  شوراها  محوريت  با  محلی  مديريت  پیشینه  
است؛ چراکه شرح وظايف و مأموريت های شوراها و مديريت محلی 
در  مديريتی  و  عمرانی  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  حوزه های  در 
قلمروهای محلی )روستا، محل، شهر، بخش، شهرستان و استان( در 
مجموعه فعالیت های حكومتی برای کاستن از حجم وظايف دولت های 
با اصل تمرکزگرايی(. در  از فربه  شدن دولت  مرکزی است )کاستن 
و  حكومت ها  دولت،  از  مردم  خواسته های  افزايش  با  امروزی  جهان 
دولت های متمرکز به اين نتیجه رسیدند که توان انجام همه  وظايف 
و امور ملی و محلی را ندارند و بنابراين بسیاری از مأموريت خود را 
که معطوف به برآوردن نیازهای معیشتی و زندگی شهروندان است، 
به مديريت های محلی می بايد تفويض کنند تا مديريت های محلی با 
استفاده از ظرفیت ها و توانمندی ها، نیازها و از همه مهم تر متناسب 
مقتضیات  به  بنا  و  فرهنگی  اجتماعی،  جغرافیايی،  ساختارهای  با 
محلی بتوانند پاسخگوی مطالبات شهروندی شوند. ازاين رو شوراها و 
مديريت محلی از يك سو برآمده از حكومت ها و از سوی ديگر متأثر از 

ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر محله هستند.
از  مردمی،  مشارکت  نهادهای  به عنوان  روستا  و  شهر  شوراهای 
اولويت های حقوقی مردم هر جامعه است که اساسًا بدون آن امكان 
حل مشكالت به صورت کامل و اساسی وجود ندارد. شورا بخشی از 
مديريت اجتماعی شهر و روستا را در دست می گیرد و به دلیل ذات 
مردمی اش و همچنین دارا بودن ارتباطات نزديك با مردم و مشكالت 
آن بسیار راحت تر و سريع تر قادر به ريشه يابی معضالت و مشكالت 
اساسی مردم خواهد بود. رسیدگی به حجم عظیم و گسترده ی مسائل 
کیفی  و  کمی  ابعاد  در  روستاها  و  شهرها  در  مختلف  مشكالت  و 
خصوصا در کالن شهرها مستلزم تمرکززدايی در مديريت و بهره گیری 
پايدار، دائمی  از نظرات و ديدگاه های آحاد مردم و مشارکت واقعی، 

شكل 1. مدیریت روستایی پس از تأسیس دهیاری ها )از سال 
1377 تاکنون(؛ مأخذ: استعالجی، )242:1391(
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و نهادينه ی انجمن ها، سازمان ها و نهادهای مدنی و مردمی است.
برخی از وظايف شورا به شرح زيراست:

• نظارت بر حسن عملكرد دهیاري
• بررسي و شناخت کمبودها و نیازها و ارايه راه حل ها به مقامات 

مسؤول
• جلب مشارکت و خودياري مردم و همكاري با مسؤولین اجرايي

• نظارت و پیگیري اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني اختصاص 
يافته به روستاها

• همكاري با مسؤوالن ذيربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره 
برداري از تأسیسات عمومي

• کمك و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند کمك در هنگام 
وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمك به مستمندان

محلی  مدیریت  مشارکت  در  دهیاری ها  نقش   -2-2-3
در ایران

مشارکت  فرآيند  در  مؤثر  بسیار  اقدامی  اسالمی  شوراهای  تشكیل 
مردم در توسعه نواحی روستايی محسوب می شود، ولی از آنجا که شورا 
نهاد مشورتی و نظارتی است، بدون تشكیالت اجرايی ناقص است و 
اين  به  قانون گذار  خوشبختانه  دهد.  انجام  را  خود  وظايف  نمی تواند 
نكته توجه داشته و در قانون شوراها، تشكیل دهیاری ها را پیش بینی 
کرده است و در سال 1377 به وزارت کشور اجازه داده شد، سازمانی 
به نام دهیاری به صورت خودکفا تأسیس گردد )رضوانی، 229:1383(. 
الزم به ذکر است که دهیار با پیشنهاد شورای اسالمی توسط بخشدار 
منصوب می  گردد که بر اساس قانون، 48 وظیفه برای دهیاری تعیین 

شده است. برخی از وظايف دهیاری به شرح زير می باشد:
• بهبود وضع زيست محیطی روستا

نیازها  کمبودها،  شناخت  و  بررسی  خصوص  در  شورا  به  کمك   •
فرهنگی،  بهداشتی،  عمرانی،  اقتصادي،  اجتماعی،  هاي  نارسايی  و 
آموزشی و امور رفاهی روستا و تهیه طرح ها و پیشنهادهاي اصلی و 
عملی در زمینه هاي ياد شده و ارايه آن به مسؤوالن ذي ربط جهت 

اطالع و برنامه ريزي و اقدام الزم.
• تشويق و ترغیب روستايیان به انجام اقدامات الزم در جهت رعايت 

سیاست هاي دولت.
با شورا در جهت پیگیري اجراي طرح هاي  • مشارکت و همكاري 

عمرانی اختصاص يافته به روستا و ...
میان  همكاری  و  تعامل  فوق ضرورت  مشترک  وظايف  به  توجه  با 
از جمله  اخیر  شورا و دهیاری دوچندان آشكار می شود. در دهه های 
راهكارهايی که در فرآيند توسعه روستايی و در حوزه مديريت روستا 
کارشناسان  و  برنامه ريزان  ويژه  توجه  مورد  مردم  مشارکت  با  همراه 
قرار گرفته، ساخت و رشد ظرفیت ها و قالب های جديد برای همكاری 
هدفمند و تعريف شده مردم جوامع روستايی در مديريت روستاها بود 
و بر اين اساس شوراها و نهادهای محلی پديدار شدند و رشد يافتند. 
در ايران نیز پس از تحوالت و چالش های فراوان در عرصه مديريت 
مديريت  عرصه  به  پا  ها  دهیاری  و  اسالمی  شوراهای  روستايی، 
روستايی کشور نهادند. همانگونه که از نام شورا پیداست، ايجاد تعامل 
از  روستايی  مديريت  فرآيند  در  تسهیل  برای  همیاری  و  و همكاری 
اهداف اين نهاد مردمی است. لذا توسعه پايدار روستا مستلزم ارتباط 
شورا به عنوان نهاد نظارتی با دهیاری به عنوان نهاد اجرايی در روستا 
می باشد. در واقع مشارکت، ارتباط و همكاری دوسويه میان اين دو 
موجب تسهیل در اداره روستا و از طرفی تسريع در روند توسعه روستا 

خواهد شد.
4- یافته هاي پژوهش

مديريت روستايی از ارکان اصلی و جدانشدنی توسعه روستايی می باشد 
زيرا در نبود مديريت سازماندهی شده در نواحی روستايی برنامه های 
حاضر  حال  در  شد.  خواهد  مواجه  بی شماری  مشكالت  با  نیز  توسعه 
مديريت روستايی در ايران با مسايل و مشكالتی مواجه است که نیازمند 

توجه از سوي مسؤولین و سیاستگزاران می باشد.
4-1- موانع و چالش های پیش روی مشارکت مدیریت 

محلی در ایران
در حال حاضر مديريت روستايی )دهیاری ها و شوراهای اسالمی روستا( 
در ايران با مسايل و مشكالتی مواجه است که نیازمند توجه از سوي 
مسؤولین و سیاستگزاران می باشد. اين چالش ها را می توان در موارد 

زير ارايه نمود:
از  آموزش ديده  و  مطلع  انساني  نیروي  انساني:  نیروي  آموزش  الف( 
را تضمین مي کند. مديران محلی  موفقیت سازمان  است که  عواملي 
)دهیاران و شوراها( افرادي هستند که مهمترين نقش را در موفقیت 
اين نهاد نوپا ايفا مي کنند. از اين رو، داشتن مديران محلی آموزش ديده 
نیازهاي  شناسايي  است.  کشور  روستايي  مديريت  اساسي  نیازهاي  از 
آموزشي، تعريف سرفصل هاي آموزشي و دوره هاي مورد نیاز و تهیه 
نیازمند  انجام آن ها  اقداماتي هستند که  آموزشي  ابزارهاي  و  امكانات 
انتشار  کیفي  و  کمي  توسعه  و  گسترش  است.  مطالعه  و  برنامه ريزي 
کتاب ها و نشريات آموزشي و نشريه تخصصي دهیاري ها، براي مديران 
محلی با ماهیت آموزشي و اطالع رساني اقدام ديگري است که به چالش 

آموزشي پاسخ خواهد داد.
ب( تعارضات قانونی: وجود تعارضات قانونی از ديگر اشكاالت موجود 
بر سر راه مديريت محلی است که از بدو تأسیس قانون شوراها  وجود 
داشته است و البته قوانین دهیاری ها نیز خالی از اشكال نیست و نیاز به 

شكل 2. نقش مدیریت محلی در فرآیند توسعه پایدار روستایی؛ 
مأخذ: رشیدپور، 1389
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بازنگری دارد. وجود اين تعارضات در بسیاری از موارد موجب سردرگمی 
شده و باعث اختالل در تعامل میان شورا و دهیاری شده است.

جديد  مديريت  ساختار  شكل گیری  تئوريك:  دقیق  مبانی  تبیین  ج( 
روستايی ايران بیش از آنكه کاماًل منطبق با رويكردهای علمی صورت 
گیرد، عمدتاً ناشی از خالء سازوکار يكپارچه و يا به عبارت بهتر، فقدان 
بازوی کارآمد بود بنابراين از نقش کارآمد حداکثري خود تا اندازه اي دور 
افتاد. بررسی کارکرد و نوع تعامل با مجموعه عناصر و اجزای ساختار 
مديريتی کشور، خود نمادی از اين مسأله است. شايد بتوان اين ساختار 
مديريتی را به نوعی با مديريت سلسله مراتبی در مناطق روستايی کشور 
قابل انطباق دانست؛ موضوعی که حتی در تابلوهای سردر بسیاری از 

دهیاری ها نمود می يابد.
د( منابع مالي پايدار: يكي از چالش هاي اصلي تمامي نهادهاي محلي 
داشتن منابع مالي کافي و پايدار براي ارايه خدمات است. اگرچه منابع 
مالي چندي براي دهیاری ها پیش بینی شده اما الزم است تا با انجام 
مطالعات الزم منابع درآمدي ديگري که پايدار باشند مانند درآمدهاي 
ناشي از گردشگري و ساير فعالیت هاي متناسب با ظرفیت هاي محلي، 
شناسايي و تعريف شوند. موضوع ديگر بهره وري يا استفاده بهینه از منابع 
مؤثر  فن شناختي هاي  از  استفاده  دانش هاي تخصصی،  افزايش  است. 
و تعمیر و نگهداري مناسب از ابزارهاي مناسبي است که هزينه هاي 
ابزارها  اين  ساختن  عملیاتي  و  تعريف  مي دهد.  کاهش  را  دهیاري ها 

نیازمند مطالعات و پژوهش هاي تخصصي است که بايد انجام گیرند.
ه( مشارکت مردم محلي: دهیاري و شوراي اسالمي روستا، نهادهايي 
محلي هستند که مشروعیت و کارآمدي آن ها رابطه عمیقي با حضور 
مشارکت  مدل هاي  و  الگوها  شناسايي  دارد.  محلي  مردم  مشارکت  و 
ويژه اجتماعات کوچك و بازشناسي و بهره گیري از تجربه هاي فرهنگي 
و سنت هاي شايسته روستايي، از جمله گام هاي مهمي است که بايد 
براي ايجاد ماهیت مشارکتي دهیاري ها و فاصله گرفتن از مدل هاي 
مطالعاتي  زمینه هاي  نیازمند  گام ها  اين  شود.  برداشته  ديوان ساالرانه 
سرمايه  و  مدني  فرهنگ  مانند  جديدي  بحث هاي  بويژه  پژوهشي  و 

اجتماعي هستند که تاکنون به آن ها توجهي نشده است.
و( تجهیزات، ابزارها و تاسیسات: ارايه خدمات اصلي محلي مانند تأمین 
بهداشت و نظافت، زيباسازي محیط کالبدي و ايمني، نیازمند ابزارها و 
تجهیزات است. کوچكي اندازه محیط سكونتگاه روستايي کاربرد انواع 
الزامي مي کند. همچنین  روستايي  مديريت  براي  را  ابزارها  از  خاصي 
مسأله ارتقاي کیفیت، ارايه استاندارد يكسان، ارايه خدمات پس از فروش 
در خصوص  را  مديريتي  و  عملي  برنامه هاي  تهیه  کاربرد،  آموزش  و 

پاسخگويي شايسته به چالش تجهیزاتي الزامي مي سازد.
5- نتیجه گیری

آينده مديريت جديد روستايی متكی بر ظرفیت های جوامع محلی با 
اداره و کنترل دقیق مكان و بهره وری از منابع موجود می باشد. مدير 
ابتكارها، جمع گرايی و مشارکت  بايد درک توسعه محلی، بروز  روستا 
را مد نظر داشته باشد و قادر به تحلیل مشكالت اقتصادی، اجتماعی 
و زيست محیطی فضاهای روستايی باشد. يكی از راهكارهای افزايش 
ساختار  ايجاد  محلی،  شوراهای  تأسیس  محلی،  مديريت  فنی  قابلیت 
تعاملی با ساير نهادها از جمله دهیاری است که می توانند با به دست 

را  محلی  مديريت  مسؤولیت پذيری  نظارتی،  و  مشورتی  نقش  گرفتن 
افزايش دهند و تصمیمات اتخاذ شده توسط دهیاری اجرا شود. از پیش 
شرط های اصلی تحقق مديريت محلی که الزمه توسعه پايدار به شمار 

می رود عبارتند از:
• توانايی فنی و مديريتی حكومت محلی

• مشروعیت سیاسی در تصمیم گیری
• دسترسی به منابع

• دارا بودن چارچوب حقوقی
• به وجودآمدن ساختار فرابخشی برای هماهنگی نهادها به ويژه شورا 

و دهیاری
6- پیشنهادات

• برنامه ريزی براي توسعه روستاها در سطوح عملیاتي ازجمله: شناسايی 
مشكالت و نیازسنجي، تعیین شاخص ها و روش ها .

• به وجود آمدن ساختار سازمانی و تشكیالتی منسجم و يكپارچه با 
توجه به ماهیت توسعه روستايی.

دستگاه های  وظايف  کردن  مشخص  و  موازی کاری  از  جلوگیری   •
اجرايی در برنامه ريزی و مديريت توسعه روستايی.

با  و  محلي  جامعه  بر  مبتني  مديريت  توسط  اجرايي  پیشنهادهای   •
مرکزيت خود جامعه و لحاظ کردن ديدگاه و نظرات آن ها انجام شود.

از هدررفت  موازی کاری، جلوگیري  ناهماهنگي،  به منظور کاهش    •
توان سازمان های مختلف، به کارگیری گروه های محلي در فرايند توسعه 
روستا ضروري است که فعالیت های هر ارگان و سازماني با هماهنگي 
مديريت مبتني بر جامعه محلي به ويژه بخش مرکزي اين رهیافت انجام 

شود.
آموزش  و  محلي  مردم  توانمندسازی  و  ظرفیت سازی  به منظور   •
دست اندرکاران، آموزش های الزم فراهم شود و نوع فعالیت مربوط به 
روستا با همكاري مردم محلي و با بهره گیری از نیروي کار محلي انجام 

شود.
• با توجه به نقش مديريت مبتني بر جامعه محلي در زمینه نظارت و 
کنترل، پیشنهاد می شود از طريق اعتمادسازی و تقويت توانمندي جامعه 
محلي بخش عمده فعالیت های نظارتي به جامعه محلي تفويض شود و 
نظارت های تخصصی در صورت لزوم توسط کمیته های نظارتی متشكل 

از سه بخش انجام شود.
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خاطر گــ به  جنابعالي  از  سپاسگزاري  و  سالم  عرض  با   
عنوان  به  دادید.  قرار  ماهنامه  دهیاري ها  اختیار  در  که  فرصتي 
نخستین پرسش ضرورت شكل گیري مدیریت محلي در روستاهاي 

کشور به شكلي که امروزه در کشور داریم، چیست؟
ما،  کشور  مستحضريد  که  طور  همان  الرحیم.  الرحمن  بسم اله    
کشور وسیع و متنوعي از لحاظ شرايط جغرافیايي، اجتماعي، فرهنگي 
اين  در  و  زياد است  تنوع روستاها خیلي  و  تعداد  است.  اقتصادي  و 
شرايط قطعاً نیاز به يك مديريت غیرمتمرکز و محلي داريم. از سوی 
ديگر هر منطقه اي مقتضیات و شرايط خاص خود را دارد و توجه به اين 
شرايط و مقتضیات در قالب مديريت  محلي امكان پذير است. ضمن 
اين که در سطح محلي نیاز مبرم به مشارکت و استفاده از ظرفیت و 
توان مردم و نهادهاي محلي در پیشبرد امور است، بنابراين در اينجا 
مديريت  محلي مي  تواند از اين فرصت و موقعیت براي تامین نیازها 
و ارائه خدمات محلي استفاده کند. در سطح محلي نیازهاي متفاوتي 
به  توان  برنامه ريزي و مديريت محلي مي  از طريق  دارد که  وجود 
آنها پاسخ داد. خوشبختانه امروزه پس از چهار دوره فعالیت شوراهای 
اسالمي روستايی و همچنین تشكیل دهیاريها، تجربه خوبي وجود 
دارد که از اين تجربه مي توان براي توسعه محلي و شناسايي نیازها 
و اولويت هاي محلي و رفع آنها با مشارکت مردم اقدام نمود. در واقع 
يكي از ضرورت هاي مديريت محلي استفاده از توان و ظرفیت مردم 
و نهادهاي مردمي است، چون به هرحال همه چیز نمي تواند وابسته 
به دولت باشد و دولت براي تامین همه نیازها توان و امكانات الزم 
را ندارد، درحالي که مديريت محلي مي تواند شرايطي را فراهم  کند 

که بتوان از ظرفیت ها و امكانات محلي به صورت بهینه براي تامین 
نیازهاي مردم بهره برداري کرد. در همین زمینه توجه داشته باشید 
که وقتي مي گويیم روستا، روستا در واقع يك جامعه محلي است که 
اصطالحاً به آن  community  يا »باهمستان« مي گويند. جامعه 
است  فرهنگي  و  اقتصادي  اجتماعي،  ابعاد جغرافیايی،  داراي  محلی 
که در يك محدوده جغرافیايی مشخص زندگی می کنند و پیوندهاي 
عمیقی بین ساکنان وجود دارد، يعني ارتباطات عمیقي در میان آنها 
وجود دارد و خواسته ها و آرزوهای مشترک دارند و اعتماد و سرمايه 
اجتماعي در جامعه محلی باالست. روستا يك جامعه محلی است که 
بر اساس همین ارتباط و تعامل و اعتماد شكل گرفته است. مسلمًا 
هرگونه فعالیت و اقدامی که در اين جامعه برای توسعه روستايي و 
برای رفع نیازهای محلی می خواهد صورت بگیرد، در صورتی موفق 
خواهد بود که در بستر جامعه محلی عمل کند و از ظرفیت آن استفاده 
که  اجتماعی  سرمايه  و  محلی  مشارکت  و  اعتماد  از  بتواند  و  نمايد 
درمحل وجود دارد، بهره بگیرد. از جمله اين موارد می توان به وظايف 
گسترده اي که بر عهده شورا و دهیاری است، اشاره کرد که در بهبود 
وضع روستا و ارائه خدمات و رفع نیازهای محلی موثر است. انجام 
اين امور در روستاها در مقايسه با شهرها تفاوت زيادي دارد. در شهر 
داريم،  تا حدودي در سطح محالت شهری  را  معمواًلجامعه محلی 
به عنوان يك جامعه محلی عمل  اکثر روستاها، هر روستا  ولی در 
مهم  خیلی  مشارکت  و  اجتماعی  سرمايه  محلی  جامعه  در  مي کند. 
است و ضامن بقای جامعه محلی است و شوراها و دهیاری ها الزم 
است از اين ظرفیت برای انجام وظايف و پیشبرد برنامه های خود در 

گفتگو با دکتر محمدرضا رضواني، عضو هیات علمي دانشكده جغرافیاي دانشگاه تهران

نگرش مردم نسبت به شوراها و دهیاري ها بهبود پیدا کرده است

از دانشگاه تهران، عضو  برنامه ريزي روستايي  درباره دکتر محمدرضا رضواني: متولد سال 1344 خورشیدی، دکتراي جغرافیا و 
هیات مديره انجمن جغرافیا و برنامه ريزي روستايي ايران، عضو هیات مديره و نائب رئیس انجمن علمي گردشگري ايران، مولف 

و مترجم 14 جلد کتاب و داراي رتبه استاد تمام دانشگاه تهران.

 آرش سرایي
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روستاها استفاده  کنند.
 الگوي مدیریت روستایي در کشور ما را به چه شكلي 
ارزیابي مي کنید؟ در حال حاضر4 دوره از تشكیل شوراهاي اسالمي 
روستا گذشته و دهیاري ها نیز تجربه اي نزدیک به 14 سال دارند. 

شما تجارب مدیریت روستایي در کشور را چگونه مي بینید؟
  تجارب زيادي در کشور در زمینه مديريت روستايي در چند دهه 
گذشته وجود دارد و الگوهاي مختلف در اين زمینه ارائه شده است. 
در اين زمینه حداقل دو سطح مديريت روستايي مدنظر داريم. يكي 
در سطح کالن و ديگري در سطح محلي. در سطح کالن همان  طور 
که مستحضريد ما هنوز دراين حوزه مشكالت جدي داريم. در واقع 
با توجه اين که روستا و توسعه روستايي ماهیت چند بخشي و بین 
بخشي دارد، نهادها و سازمان هاي مختلفي با روستاها در ارتباط بوده 
و هرکدام وظیفه و نقشي بر عهده دارند. مساله اي که در اين جا خیلي 
مهم است هماهنگي بین اين سازمان ها و نهادها در امور روستاها و 
هم افزايي فعالیت های آن ها است که متاسفانه اين مشكل هم در 
قبل از انقالب و هم در بعد از انقالب اسالمي با نوساناتي استمرار 
داشته است. نكته مهم در اين زمینه آن است که اين موضوع متولي 
واحدي نمي تواند داشته باشد، به اين معني که يك نهاد و يا سازمان، 
مديريت همه امور روستاها را بر عهده بگیرد. بحث ما هماهنگي و 
هم افزايي است، به دلیل آن که ماهیت توسعه روستايي چند بخشي 
بوده و امكان شكل گیري متولي واحد که همه بخش ها را پوشش 
نیاز داريم که  بدهد، وجود ندارد. در اين حوزه به سازمان و نهادي 
بتواند هماهنگي و هم افزايي را در برنامه ريزي و سیاستگذاري توسعه 
روستايی انجام دهد. در عرصه اجرا مي توان به صورت متنوع و متكثر 
عمل کرد ولي به هر حال بايد سیاستگذاري و برنامه ريزي به صورت 
واحد وجود داشته باشد و البته به نظارت و ارزشیابي هم توجه شود. در 
سطح محلي براي مديريت روستايي تجاربي در قبل از انقالب وجود 
داشت  که مهم ترين آن شكل گیري انجمن هاي ده بود که تا حدودي 
تا  مشابه شوراهاي اسالمي روستا است که بیشتر جنبه مشورتي و 
حدودي هم جنبه تصمیم گیري داشت، ولي نهاد اجرايي را به صورت 
به  اين جنبه که  از  نداشتیم. تجربه دهیاري ها  منسجم و هماهنگ 
جنبه هاي اجرايي در سطح محلي هم توجه مي کند، تجربه جديدي 
است که در کنار شوراي اسالمي روستا )به عنوان نهاد تصمیم گیر و 
اجرايي  نهاد  عنوان  به  دهیاري  نهاد  واقع  در  و  مي کند  ناظر( عمل 
جديد،  تجربه  اين  می کند.  عمل  روستا  اسالمي  شوراي  مكمل  و 
خوشبختانه در 4 دوره تجربه شده و اکنون در آستانه ورود به دوره 
که  هستیم  دهیاري ها  و  روستايي  اسالمي  شوراهاي  فعالیت  پنجم 
البته خود همین 4 دوره يك تجربه خیلي خوب هست. اگر ارزشیابي 
مناسبي از اين چهار دوره صورت گرفته باشد که البته تا حدودي انجام 
شده است و نقاط قوت و ضعف فعالیت شوراها و دهیاري ها مشخص 
شده باشد، مي توان از اين تجربه براي دوره جديد فعالیت مديريت 
محلي استفاده کرد. البته همین که قانون شوراها در سال های 1382 
و 1386 بازنگري و اصالح شده در راستاي همین ارزيابي و تجربه 
 1375 سال  به  مربوط  اولیه  قانون  می دانید  که  طور  همان  هست. 
براي هماهنگي،  آمد،  به دست  با تجربه اي که در چند دوره  است. 
و  می شد  احساس  قانون  اصالح  به  نیاز  بیشتر  اثربخشي  و  کارايي 

اصالحاتي که در قانون صورت گرفته است، کمك کرده تا شوراها 
و دهیاري ها کارايي بیشتري داشته باشند و ارتباط و تعاملي که بايد 
زمینه  در  شود.  شفاف تر  و  مشخص تر  باشد،  داشته  وجود  آنها  بین 
تعامل مردم، شوراها و دهیاري ها موضوع کامال مشخص است. مردم 
اعضاي شوراهاي اسالمي روستا را انتخاب مي کنند و اعضاي شورا 
نیز دهیار را انتخاب مي کنند که البته اين ارتباط تنها براي انتخابات 
نیست. يعني اين طور نیست که فقط هر 4 سال يكبار بخواهد انتخاب 
اعضاي شوراها و دهیار صورت بگیرد، به هر حال نظارتي که مردم 
بر شورا و دهیاري دارند و نظارتي که اعضاي شورا بر فعالیت دهیاري 
دارند، باعث شده که اين ارتباط مستمر باشد. يعني در طول دوران 
فعالیت شوراها و دهیاري، ارتباط تنگاتنگ بین مردم، شورا و دهیاري 
مي بايست وجود داشته باشد و در مناطق و روستاهايي که اين ارتباط 
بیشتري داشته  برکات  آثار و  منسجم تر و هماهنگ تر است، مسلما 
و  مردم، شوراها  بین  تعامل  و  ارتباط  ما همین چگونگي  اگر  است. 
دهیاري را بخواهیم به عنوان يك شاخص در نظر بگیريم، مي تواند 
يكي از شاخص هاي مهم توسعه مديريت محلي و حتي توسعه يافتگي 
روستاها باشد. همچنین مي تواند يكي از شاخص هاي مهم عملكرد 
دهیاري ها باشد که چطور توانسته اند اين تعامل و ارتباط را بهتر برقرار 
کنند. چون اين ارتباط و تعامل باعث مي شود که دهیاري بتواند از 
توان و ظرفیت هاي مردمي به خوبي استفاده کرده و فعالیت هايي که 
انجام مي دهد در راستاي نیازها و اولويتهاي مردم باشد و بدون اين 
فعالیت شوراها و دهیاري اثر بخشي الزم را  ارتباط و تعامل مسلماً 
نخواهد داشت. اين ها نكاتي است که بايد به آن توجه شود. حاال اگر 
اين موضوع را به عنوان يك شاخص در نظر بگیريم، اتفاقاً با توجه 
به تنوع روستاها در مناطق مختلف و با توجه به شرايط اجتماعي و 
فرهنگي هر کدام از آن ها، ابتكارات محلي در اين زمینه خیلي مهم 
است. يعني اين که چه ابتكارات محلي در اين زمینه وجود دارد و چه 
الگوهايي براي اين تعامل و ارتباط تعريف و استفاده شده است و در 
قومي خود  و  فرهنگي  و  اجتماعي  با شرايط  متناسب  منطقه اي  هر 
از يك سري روش ها،  توان محلي مسلماً  با ظرفیت و  و متناسب 
واقع  در  کرده اند.  بهتراستفاده  تعامل  براي  معین  ابتكارات  و  الگوها 
رمز موفقیت شورا و دهیاري هم در همین ارتباط و تعامل و اعتمادي 
است که بین مردم و شورا و دهیاري وجود دارد. تعاملي که در بین 
مردم و نهادهاي محلي وجود دارد تجربه خوبي است و مي تواند براي 
ارزيابي عملكرد شورا و دهیاري استفاده شود. به هرحال بايد الگوها 
و ابتكارات محلي در زمینه تعامل شناسايي شده و ترويج گردد، چون 
ممكن است در بعضي روستاها اين ارتباط و تعامل ضعیف باشد، ولي 
اگر تجربیات موفقي که در اين زمینه در روستاها وجود دارد، ترويج 
پیدا کند و منتشر شود مي تواند در ساير روستاها هم مورد استفاده قرار 
بگیرد. اين نكته را بايد در نظر داشته باشیم که روستاهاي کشور به 
لحاظ اندازه، موقعیت و امكانات خیلي متنوع هستند و به لحاظ توان و 
ظرفیت محلي نیز خیلي متفاوتند و متناسب با اين تفاوت، در عملكرد 
شورا و دهیاري ها هم تنوعات بسیار زيادي وجود دارد که بخشي از 
اين تنوعات به چگونگي تعامل و ارتباط بین مردم و نهادهاي محلي 
مرتبط است. تجربه اي که در 4 دوره گذشته وجود دارد بايد شناسايي، 
ثبت، مكتوب و مستند سازي شود و در اختیار اعضاي جديد شوراهاي 
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اسالمي و همین طور دهیاراني که جديداً وارد اين حوزه مي شوند، قرار 
بگیرد. همان طور که مستحضريد اعضاي شوراها و به ويژه دهیاران 
در حوزه دهیاري ها  کم و بیش تغییر مي کنند و تغییرات مخصوصاً 
زياد است و ممكن  است افرادي که تجربه کسب کرده اند و آموزش 
ديده اند کنار بروند و افراد جديدي بیايند که خیلي هم با حوزه فعالیت 
آشنا نباشند. بنابراين بايد اين تجربه براي دوره جديد فعالیت شوراها 

و دهیاري ها مكتوب و مستند سازي شود.
  ارتباط مردم با شوراها و دهیاري ها به عنوان مدیریت 

روستایی چرا و چگونه باید باشد؟ 
اگر  که  دهیاري ها هست  و  عهده شوراها  بر  متنوعي  وظايف    
ارتباط با مردم به صورت منسجم و هماهنگ وجود داشته باشد، مي 
تواند در عمل اثربخشي الزم را داشته باشد. در واقع هدف از فعالیت 
ارائه کنند و  اين بوده است که خدمات محلي  شوراها و دهیاري ها 
اولويت بندي  و  نیازها  اين  نمايند. شناسايي  توسعه محلي کمك  به 
آن ها در ارتباط مناسب با مردم مشخص مي شود، يعني در واقع مردم 
هستند که بايد نیازهاي خود را مشخص و اولويت بندي کنند. اگر 
با مردم وجود نداشته باشد، ممكن  ارتباط بین شورا و دهیاري  اين 
است اقداماتي در روستاها انجام شود که چندان اولويت و نیاز مردم 
قانون  به  اگر  راستا  اين  در  است.  الزم  ارتباط  اين  بنابراين  نباشد، 
شوراها و ماده 68 آن که به وظايف شوراهاي اسالمي روستا پرداخته 
است رجوع کنیم، مثال يكي از اين وظايف« ارائه پیشنهاد جهت رفع 
کمبودها، نارسايي ها و نیازها به مقامات ذي ربط« است. اگر بخواهیم 
اين وظیفه را فقط بر عهده 3 نفر يا 5 نفر عضو شورا بگذاريم، کارايي 
با جامعه محلي  ارتباط  و  تعامل  اگر در  را نخواهد داشت ولي  الزم 
اين نیازها شناسايي و اولويت بندي شوند، اثربخشي بیشتري خواهد 
داشت. البته فقط هم بحث شناسايی کمبودها نیست، بلكه بايد آن 
ها را برطرف کرد. رفع نیازهاي محلي صرفاً در توان شورا و دهیاري 
نیست. توجه داشته باشید بر خالف شهرداري ها که معمواًل ساختار 
و تشكیالت منظم و منسجمي دارند و پرسنل و کارشناسان متعددي 
به  محدود  دهیاري  پرسنل  روستاها  از  بسیاري  در  دارند،  اختیار  در 
است  ممكن  نیز  دهیاري ها  از  برخي  در  )البته  است  دهیار  شخص 
يك يا دو نفر پرسنل وجود داشته باشد(. همچنین به همان نسبت 
نیز منابع دهیاري محدود است. هم منابع مالي و هم منابع انساني 
منابع  توان و  با آن  نفر دهیار  بنابراين يك  منابع لجستیكي.  و هم 
محدود کاري نمي تواند انجام دهد. تنها کاري که مي شود انجام داد 
استفاده از توان و ظرفیت مردم و نهادهاي محلي و نیز تعامل مناسب 
با دستگاه هاي اجرايي در سطح بخش و شهرستان است. مسلماً در 
اند که عملكرد خوبي  توانسته  بوده و  جاهايي که دهیاري ها موفق 
و  توان  از  استفاده  و  مردم  اعتماد  اثر همین جلب  در  باشند،  داشته 
ظرفیت و مشارکت مردم و بكار گرفتن همه ظرفیت هايي است که 
در جوامع محلي وجود دارد. حاال اگر به وظايف شوراها نگاه بكنیم 
عنوان  به  نمي باشد.  پذير  امكان  مردم  مشارکت  بدون  وظايف  اين 
مثال اگر وظايف »ايجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومي در 
جهت اجراء فعالیت هاي تولیدي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي« و يا 
»فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد 

و توسعه نهادهاي مدني، کتابخانه و مراکز فرهنگي، بهبود و ارتقاي 
فرهنگي اقشار مختلف به ويژه جوانان و بانوان و برنامه ريزي در انجام 
آموزشي،  بهداشتي، فرهنگي،  عمراني،  اقتصادي،  اجتماعي،  خدمات 
سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذي ربط« را در 
نظر بگیريم ، نقش مردم کاماًل واضح است و اساساً بدون مشارکت 
مردم، مديريت محلي نمي تواند کار خاصي انجام بدهد و اگر کاري 

هم انجام بدهد، اثربخشي و پايداري الزم را نخواهد داشت. 
مدیریت  الگوی  کردید  بیان  جنابعالی  که  طور  همان    
روستایی کشور در سطح محلی، نسبتاً مطلوب است و با اصالحاتی 
بهبود پیدا خواهد کرد. به نظرجنابعالی چه راهكارهایی برای بهبود 

وضعیت مدیریت محلی در روستاهای کشور باید اتخاذ کرد؟
  در سطح محلی مديريت روستايی خوشبختانه ما نهاد اجرايی 
داريم  نظارتی  و  گیر  تصمیم  نهاد مشورتی  و  داريم  دهیاری  نام  به 
اين که ممكن است خالها  نام شوراهای اسالمی روستا. ضمن  به 
دهیاری  اختیارات  و  وظايف  حیطه  خصوص  در  هم  کمبودهايی  و 
و چگونگی تعامل آن با نهادها و سازمان ها در سطح روستا، بخش 
وشهرستان وجود داشته باشد. در شهرها ما حضور سازمان ها و نهادهای 
مختلف را به صورت تخصصی داريم که هرکدام وظايف خاصی را 
انجام می دهند. در روستاها ما اينها را معمواًل نداريم و تنها دهیاری 
هست و مردم همه چیز را از دهیاری می خواهند. به همین دلیل است 
از  وانتظارات جامعه محلی  که وظايف دهیاری خیلی سنگین است 
دهیاری خیلی باال است. به عنوان مثال از يك طرف هماهنگی و 
پاسخ به مردم و ازطرف ديگر تعامل و ارتباط با دستگاه ها و نهادهايی 
که در سطح بخش وشهرستان عمل مي کنند، کار مديريت محلي و 
دهیاري را دشوار مي سازند. به هر حال اين تجربه ای است که وجود 
دارد. به نظر بنده درخصوص چگونگی تعامل دهیاری با سازمان ها و 
نهادهايی که يكسری وظايف تخصصی دارند و به صورت فیزيكی 
در روستا حضور ندارند، بايد اين تعامل تدقیق شود و حیطه وظايف 
و اختیارات و نحوه تعامل و ارتباطات شفاف  تر و دقیق تر شود. البته 
مشكالت ديگری هم وجود دارد. وظايف شوراها و دهیاری ها متنوع 
و گسترده است و برای اين که شوراها و دهیاری ها بتوانند وظايف 
خود را به نحو احسن انجام بدهند، نیاز به توانمندي باال دارند. در اين 
زمینه هم تجربه و هم آموزش الزم است. اعضای شوراها و دهیاران 
بايد دانش، بینش و مهارت الزم را براي انجام وظايف خود داشته 
باشند که بخشی از اين ها در واقع با آموزش و بخشی از آن با تجربه 
بدست می آيد. برنامه های آموزشی که از سوی سازمان شهرداری ها و 
دهیاری ها برای دهیاری ها برگزار می شود در همین راستاست و هدف 
اين است که دهیاران را با وظايف و اختیاراتشان آشنا کند و توانمندتر 
سازد تا وظايف خود را با حداکثرکارايی و اثربخشی انجام دهند. در 
اين زمینه مشكلی وجود دارد که مديريت کالن شوراها و دهیاری ها 
در وزارت کشور از هم منفك هستند. در حالی که کار شورا و دهیاری 
اجرا خیلی به هم نزديك و مرتبط هست. من فكر می کنم که  در 
برای  ولی  دارد  وجود  خوبی  آموزشی  برنامه های  دهیاری ها  برای 
حالی  در  ندارد.  وجود  منسجمی  آموزشی  برنامه های  چنین  شوراها 
که آموزش های اعضاي شوراها ودهیاران بايد هماهنگ با يكديگر 
از ديگر مشكالت  باشد. ضعف هايي در اين زمینه وجود دارد. يكی 
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و  کوچك  روستاهای  ويژه  به  روستاها  از  برخی  در  که  است  اين 
کم جمعیت و روستاهايی که مهاجرفرست بوده و رشد منفی جمعیت 
دارند، متاسفانه ترکیب مناسبی از افراد در شوراها نداريم و افراد کمی 
در  باشند.  روستا  شورای  در  عضويت  شرايط  واجد  که  دارند  وجود 
حالي که در روستاهای بزرگ و پرجمعیت و دارای رشد مثبت جمعیت، 
توان و ظرفیت بیشتری برای تشكیل شورای قوی تر وجود دارد. در 
روستاهای کوچك و کم جمعیت و با رشدمنفی جمعیت اين معضل 
وجود دارد. حتی ممكن است در تعداد کانديداهای عضويت در شورا 
نیز خود را نشان دهد و ممكن است تعداد کانديداها با تعداد اعضای 
شورای اسالمی روستا برابر باشد. به همین دلیل توان محلی محدود 
می شود و نهايتًا شورا و دهیاری آن قوت و قدرت الزم را ندارند. يكی 
دهیاران  است.  دهیاران  و  اعضای شوراها  تغییر  از مشكالت،  ديگر 
داراي مسائل و مشكالت شغلی و مالی و استخدامی هستند و برخي 
حداقل رضايت شغلي را ندارند که اين موضوع بر عملكرد آنها تاثیر 
نامطلوبي می گذارد، به همین دلیل به محض اين که دهیاران شغل و 
درآمد بهتری پیدا کنند، دهیاری را ترک مي کنند و اين موضوع امري 
طبیعی است. بايد شرايطی فراهم شود که زمینه رضايت شغلی بیشتر 
دهیاران فراهم شود تا چنین تغییرات سريع را نداشته باشیم. در واقع 
يك نفر دهیار چندسالی تجربه کسب می کند و همین که می خواهد 
اثربخشی الزم را داشته باشد، دهیاری را رها می کند و فرد ديگری 
با تجربه و دانش و تخصص کمتر جايگزين می شود و اين موضوع 
کار را سخت می کند. همچنین بايد شرايطی فراهم شود که افرادی 
به عنوان دهیار انتخاب شوند که در اين حوزه تخصص و يا تجربه 
انتخاب  دهیارانی  که  می شود  مشاهده  بعضاً  باشند.  داشته  را  کافی 
می شوند که نه حوزه تخصصی  آن ها به اين حوزه ارتباط چندانی دارد 
و نه تجربه الزم را دارند. به هر حال در وظايف دهیاری ها، تنوعات 
می گردد.  بر  موضوع  همین  به  آن  از  بخشی  که  دارد  وجود  زيادی 
بايد اين انتخاب را دقیق تر و بهینه کرد تا مديريت مناسب تری در 
روستا فعالیت نمايد. به هر حال تغییرات سريع و گسترده اي که بعضًا 
در اعضای شوراها و دهیاران وجود دارد، باعث می شود ظرفیتی که 
قباًل شكل گرفته است به راحتی از دسترس خارج شود وافراد جديدی 
وارد اين عرصه شوند که تجربه و تخصص الزم را نداشته باشند. در 
شهرداری ها به ويژه در شهرهای متوسط و بزرگ، معمواًل افرادی که 
به عنوان عضو شورا هستند و يا به عنوان شهردار انتخاب می شوند، 
افرادی هستند که هم تخصص و هم تجارب مختلف دارند، ولی در 
روستا اين طور نیست. افرادی که به عنوان عضو شورا و دهیار انتخاب 
می شوند، معمواًل تجارب اجرايی چنداني ندارند و اين تجربه به مرور 
شكل می گیرد و با آموزش و کار به وجود می آيد. لذا اگر قرار باشد 
که تغییرات زياد باشد، کار را سخت می کند. سازمان شهرداری ها و 
دهیاری ها تالش هايي کرده و دوره ها و برنامه های آموزشی مختلف 
از  برخی  اگر  حال  کند،  می  برگزار  دهیاران  شدن  توانمند  برای  را 
دهیاران خیلي زود تغییر کنند، کار سخت می شود. بايد از دهیاري ها 
و دهیاران حمايت کرد و رضايت شغلی آن ها را باال برد، ضمن اين 
که بايد افرادی را انتخاب کرد که انگیزه بااليی داشته باشند و صرفًا 
به دهیاری به عنوان يك شغل نگاه نكنند. عالقه و انگیزه محلی در 

اين زمینه خیلی مهم است. اگر فقط به عنوان يك شغل به دهیاری 
بیشتری  با درآمد  بهتر  بالفاصله وقتی يك شغل  نگاه شود، مسلماً 
پیدا کنند، دهیاری را رها می کنند. ولی اگر عالقه و انگیزه خدمت 
داشته باشند ماندگاری و اثربخشی بیشتری دارند. برگزاری دوره های 
آموزشی خیلی مهم است و در واقع بايد وظايف شوراها و دهیاری ها 
را شناسايی و آنالیز کرد و بررسي کرد که يك عضو شورا و يا يك 
دهیار برای اين که  بخواهد وظايف خود را به خوبی انجام دهد، نیاز 
به چه دانش، مهارت و تخصصی دارد. در واقع بايد نیازهای آموزشی 
آموزشی  برنامه های  و  کرد  شناسايی  را  دهیاران  و  شوراها  اعضای 
متناسب با همان نیازهای آموزشی را اجرا نمود. چون مسلماً افرادی 
با  تجربه  و  لحاظ تخصص  به  دهیاران،  و  که عضو شوراها هستند 
هم تفاوت دارند و برای آن که وظايف شورا ودهیاری را به خوبی 
انجام دهند، نیازهای آموزشی متفاوتی دارند. حاال اگر بخواهیم برنامه 
آموزشی واحدی را برای همه اجرا کنیم مسلماً جواب نمی دهد. بايد 
اين تنوعات شناسايی شود و برنامه های آموزشی متناسب با نیاز هر 

گروه از آنها طراحی و اجرا کرد.
  چشم انداز و اولویت های دوره جدید فعالیت شوراها و 
دهیاری ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ مدیریت های روستایی ما چه 
رویكردهای جدیدی می توانند برای بهبود وضعیت روستاهای کشور 

داشته باشند؟
  شوراها و دهیاری ها يك تجربه جديد در کشور ما بوده است. 
مسلمًا در دوره های اولیه فعالیت، کمبودها، ضعف ها ونارسايی هايی 
به لحاظ قانونی و اجرايی وجود داشته است. ولی اين تجربه باعث 
شده که چشم انداز بهتری پیش رو داشته باشیم. نگرش مردم نسبت به 
شوراها و دهیاری ها مسلماً بهبود پیدا کرده و تكامل يافته و انتظارات 
مردم از شوراها و دهیاری ها منطقی تر شده است. تعامل بین مردم 
و نهادهای محلی بهتر شده است. اين تجارب اگر مستند و منتقل 
فعالیت شوراها و دهیاری ها بوجود  برای  زمینه بهتری  شود، مسلماً 
بهتر  نظارت  و  اجرا  تصمیم گیری،  در  دهیاری ها  يعنی  آمد.  خواهد 
بین مردم و  تعامالت  باعث می  شود  اين تجربه  عمل خواهند کرد. 
نهادهای  با  دهیاری  و  و همچنین شورا  با شوراها  مردم  و  دهیاری 
فراتر از سطح روستا منطقی تر شود. توقعات و انتظارات معقول تر شود 
و خود اين تجربه باعث می شود که اعضای شوراها و دهیاران کارايی 
و اثربخشی بهتری داشته باشند. تجربه 4 دوره گذشته تجربه کمی 
نیست. تجربه خیلی خوبی است که بايد اين تجارب مكتوب و مستند 
شوند و شوراهای جديد از آنها استفاده کنند تا دوباره آزمون و خطا 
از وظايفش همین  نیز يكی  صورت نگیرد. خود ماهنامه دهیاری ها 
است که تجارب موفقی که در روستاها وجود دارد را شناسايي و ترويج 
نمايد تا روستاهای دورافتاده تر و کوچكتر از اين تجارب و ابتكارات 
محلی برای فعالیت بهتر استفاده کنند. ضمن اينكه دولت بايد نسبت 
به شوراهای اسالمی روستايي و دهیاری هايی که در مناطق دورافتاده 
واقع هستند و با کمترين امكانات و شرايط مشغول خدمت هستند، 
تا  بیاورد  عمل  به  بیشتری  حمايت  و  باشد  داشته  تری  ويژه  نگاه 

فعالیت هاي خود را با اثربخشي بیشتري ادامه دهند. 
  با سپاس فراوان از جنابعالی که در این گفتگو شرکت کردید.
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مصطفي بیخوش در سال 1365 در روستاي اسالم آّباد از 
توابع شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان در يك 
خانواده مذهبي ديده به جهان گشود. وي پس از گذراندن 
ادامه تحصیل راهي شهرستان  براي  ابتدايي،  تحصیالت 
نیمروز و پس از طي دوران راهنمايي و متوسطه موفق به 
اخذ مدرک تحصیلي ديپلم شد. مصطفي در نوجواني فردي 
فعال و در کارهاي خانه از قبیل کشاورزي و دامپروري و 
... به پدر کمك مي کرد و در دوران جواني عالقه وافري به 

کارهاي عام المنفعه و عمران آباداني روستا داشت.
ريش  و همراه  روستا شرکت مي کرد  گروهي  کارهاي  در  او همواره 
سفیدان و ديگر جوانان روستا در پي انجام کارهاي خیر بود. به طور کلي 
وي فردي فعال در روستاي اسالم آباد بود و يكي از مشخصات بارزش 
دغدغه  همواره  بیخوش  مصطفي  مي شد.  محسوب  روستا  در  فعالیت 

توسعه و عمران آباداني روستاي اسالم آباد را داشته است.
روستاي اسالم آّباد در حدود 700 نفر جمعیت دارد که در بخش صابوري 
شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. شوراي 
اسالمي روستاي اسالم آّباد متشكل از 3 نفر است که در آن آقاي محمد 
کمال دوست رئیس شورا و آقايان نوراهلل میرشاهي نايب رئیس شورا و 
بارز  ويژگي هاي  از  دارند.  فعالیت  منشي  عنوان  به  حائري نژاد  ابراهیم 
مجموعه شوراي اسالمي روستاي اسالم آباد همدلي و همكاري صادقانه 

آنان است.
شوراي اسالمي روستاي اسالم آباد در سال 1388 مصطفي بیخوش 
را به عنوان دهیار معرفي و انتخاب نمودند. مصطفي بیخوش پس از 
انتخاب و صدور حكم در مقام دهیار کار خود را با جديت شروع نمود و 
براي توسعه روستا با تعامل سازنده شوراي اسالمي روستا همواره سعي بر 
عمران آبادي روستا داشته  است. در اولین گام موضوع مالكیت خانه هاي 
اهالي روستا را پیگیري نمود و صدور سند براي آن ها را به انجام رساند. 
در گام هاي بعدي نیز با همكاري شوراي اسالمي و مشارکت مردم روستا 

به بهسازي معابر، عمران و آباداني روستا پرداخت.
يكي از معضالتي که همواره دغدغه دهیار و شوراي 
جوانان  اشتغال  است  بوده  اسالم آباد  روستاي  اسالمي 
با  که  مي شود  محسوب  دهیاري  براي  پايدار  درآمد  و 
جلسات متعددي که دهیار و شورا داشتند در صدد يافتن 
راهكارهايي براي اشتغال جوانان و اهالي روستا شدند.         
با  افتادند که  اين فكر  به  فراوان  بررسي هاي  از  پس 
توجه به نیروي کار مناسب و امكانات اولیه با مشارکت 
روستائیان  براي  را  اشتغالزايي  زمینه  بخش خصوصي 
فراهم نمايند. يكي از کارهايي که با تعامل خوب دهیار و 
شوراي اسالمي روستا انجام گرفت مشارکت مثال زدني 
اهالي روستا در عمران و آباداني روستا و اشتغال زايي از 
طريق ايجاد کارگاه هاي خانگي و احیاي يك شرکت 

قباًل ورشكسته بود که با دعوت از مديران شرکت آويسا 
و کمك فكري و معنوي به آن باعث فعالیت دوباره آن و 

تولید لوله هاي مختلف در محدوده روستا گرديد.
البته با مشارکت مردم روستا، دهیاري و تعامل شورا با 
باشد  داشته  دوباره  حیاتي  توانست  دوباره  آن ها شرکت 
اسالمي  شوراي  و  دهیار  دهد.  ادامه  خود  فعالیت  به  و 
زيرساخت هاي الزم را براي شرکت آويسا فراهم نمودند 
و با مديران ارشد شرکت به توافق رسیدند که از اهالي 

روستا براي کار در شرکت جذب نمايند..
اين شرکت از سال 1393 تاکنون 25 نفر از جوانان روستا را به طور 
مستقیم و تعدادي را غیر مستقیم جذب نموده است که در حال حاضر 
مشغول به کار هستند. نكته قابل توجه، عالوه بر احیاي شرکت مذکور 
و تغییر رويكرد مديران آن به تولید لوله، جلوگیري از مهاجرت جوانان 
روستا به شهر و از طرفي تشكیل خانواده برخي از آنان مي باشد که بسیار 

حائز اهمیت است. 
خالقیت، کارآفريني و تعامل سازنده دهیار و شوراي اسالمي روستا با 
مشارکت بخش خصوصي در روستاي اسالم آباد آثار مثبت اشتغال زايي، 
توسعه نسبي روستا و جلوگیري از مهاجرت روستائیان به شهر، کمك 
به بخش خصوصي و کمك به اقتصاد خانواده هاي روستايي و به تبع 
و  تعامل ها  شاهد  که  امیدواريم  است.  داشته  دنبال  به  را  دهیاري  آن 
اقتصاد  يعني  راهبرد،  به مهمترين  مشارکت هاي سازنده در سالي که 
شوراهاي  و  دهیاران  بین  در  است  مزين  اشتغال  و  تولید  مقاومتي، 
را  راهبرد  اين  اهداف  بتوانیم  تعالي  انشاا...  تا  باشیم  روستاها  اسالمي 
تحقق ببخشیم و با تغییر رويكرد و نگاه توسعه اي به روستاها بتوانیم 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را با در نظر گرفتن حفظ محیط 
زيست روستايي و بهره گیري از فناوري هاي  نوين و لحاظ فرهنگ بومي 

روستا فراهم آوريم و به توسعه پايدار روستايي اهتمام ورزيم.     

تعامل دهیار و شوراي اسالمي روستاي اسالم آباد در حوزه کارآفریني
 حسن عزیزي نوذري پور
کارشناس ارشد مدیریت اجرایي
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ـوز
آمـ

 هیات هاي اندیشه ورز روستا؛ بستري براي مشارکت روستاییان
در اداره امور محلي

 دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه روستایي
مقدمه:

سريع،  تغییرات  به  توجه  با  امروز  دنیاي  در 
انسان ها  جمعي  حرکت هاي  به  نیاز  همواره 
در  مي شود.  احساس  عمومي  امور  اداره  براي 
اغلب کشورها، مواجهه با چالش هاي عمده اي 
منابع  و  زيست  محیط  مسايل  همچون؛ 
بروز مشكالت  امنیت،  طبیعي، مسأله صلح و 
از  برخي  و  فرهنگي  قومي-  درگیري هاي  و 
دولت ها  است،  شده  موجب  اجتماعي  مسايل 
از  مدني،  جامعه  نیروهاي  به  پیش  از  بیش 
سازمان هاي  و  سنديكاها  تشكل ها،  جمله 
غیردولتي اعتماد نموده و از آن ها در راستاي 
کشورهاي  در  بجويند.  کمك  مشكالت  حل 
توسعه يافته، مردم از طريق نهادهاي مختلف 
اجتماعي، اقتصادي، سیاسي، آموزشي، کاري و 
امثال آن، در نظام تصمیم گیري نقش مؤثري 

ايفا مي کنند. در يك جامعه پويا، تك تك افراد جامعه مي بايست 
قادر به سازمان دادن تشكل هايي براي حل مشكالت خود و عامه 
مردم باشند. در جامعه روستايي ايران با توجه به تعدد مشكالت و 
مسائل مرتبط با توسعه روستايي، شكل گیري گروه هاي مردمي، در 
محورهاي مختلف مرتبط با وظايف دهیاري ها، مي تواند آثار مثبت 

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ارزنده اي را به همراه داشته باشد.
  با توجه به اين موارد موضوع تشكیل هیات هاي مشورتي در کنار 
مشورتي  بازوي  عنوان  به  دهیاري ها  و  روستا  اسالمي  شوراهاي 
امور  معاونت  اداره روستا در دستور کار  در  نماد مشارکت مردم  و 
دهیاري هاي سازمان شهرداري ها ودهیاري هاي کشور قرار گرفت 
که در نهايت منجر به تهیه و تدوين »شیوه نامه تشكیل هیات هاي 
کشور  سراسر  استانداري هاي  به  آن  ابالغ  و  روستا«  ورز  انديشه 
آگاهي  براي  موصوف  شیوه نامه  مفاد  ادامه  در  شد.  اجرا  جهت 

خوانندگان محترم مورد بررسي قرار مي گیرد.
ضرورت و اهمیت

در  جديد  راهبردي  منزله  به  روستا،  مردم  مشارکت  امروزه     
توسعه اي  زمینه ساز  مي تواند  که  است  مطرح  توسعه  برنامه هاي 
متعادل و پايدار براي جوامع روستايي باشد. بر همین اساس، همه 
احساس  است،  به خودشان  مربوط  که  اموري  در  دارند  افراد حق 
مسوولیت نمايند، درباره آن فكر کنند، انديشه خود را بدون ترس 
بیان کنند و بر تصمیم هايي که بر زندگي آن ها اثر مي گذارد دخالت 
تحقق  راستاي  در  دهیاري  وظیفه مندي  به  توجه  با  باشند.  داشته 
توسعه پايدار و همچنین تعدد و پراکندگي وظايف اين نهاد، ضروري 

و  مشارکت  از  حداکثري  بهره مندي  زمینه  دهیاري،  نهاد  تا  است 
همكاري و بهره گیري مطلوب از قابلیت ها و توانمندي هاي مردم 
بنابراين  نمايد.  فراهم  را  امور روستا  بهتر  انجام  راستاي  در  روستا 
مهمترين ابزار براي نیل به اين مقصود، ايجاد نهادها و تشكل هاي 
سازماندهي شده، غیردولتي و مردمي از جمله هیات هاي انديشه ورز 

روستا مي باشد. 
تعریف

از  متشكل  هیات هايي  روستا«،  انديشه ورز  »هیات هاي   
ريش سفیدان، معتمدان، افراد تحصیل کرده، افراد اهل فن و تجربه 
منظور  به  و  افتخاري  صورت  به  و  داوطلبانه  که  روستاست  در 
ارايه همكاري هاي فكري، مشورتي و اجرايي به دهیاري تشكیل 
داشته  روستا ، صرفًا جنبه مشورتي  انديشه ورز  مي شود. هیات هاي 
)شوراي  روستا  مديريت  سوي  از  مي تواند  آن ها  پیشنهادهاي  و 

اسالمي و دهیاري( مدنظر قرار گیرد. 
مزاياي عضويت مردم روستا در هیات هاي انديشه ورز

  تشكیل هیات هاي انديشه ورز از سوي دهیاري و عضويت مردم 
روستا در اين تشكل، مي تواند مزاياي فراواني را براي روستايیان و 

دهیاري به همراه داشته باشد که اهم آن ها عبارتند از:
- تسريع و تسهیل فرايند توسعه در روستا

- فرهنگ سازي و توسعه فرهنگ مشارکت در جامعه روستايي 
تصمیم سازي  و  تصمیم گیري  در  جمعي  خرد  از  بهره گیري   -

مديريت روستا
-باالبردن توان دهیاري در انجام امور مربوطه

-ايجاد واسطه براي برقراري ارتباط میان نهاد دهیاري و مردم
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-افزايش اعتماد و همدلي در بین افراد
-رشد فكري و باالبردن توانايي هاي افراد
-تقويت فرهنگ خوداشتغالي و خودباوري

-توجه به مصلحت همگاني در تصمیم گیري ها
-کاهش اختالفات قومي- قبیله اي، مذهبي، فرهنگي و جغرافیايي 

در جامعه روستايي
مسوولیت هاي  به  پرداختن  و  مسوولیت پذيري  حس  -تقويت 

اجتماعي
جامعه  در  موجود  پتانسیل هاي  و  استعدادها  تبلور  و  -شكوفايي 

روستايي
انواع هیات هاي اندیشه ورز تخصصي

پايدار و همچنین تعدد  ابعاد گوناگون توسعه  با در نظر گرفتن    
حیطه هاي مسوولیتي دهیاري در راستاي پیشبرد برنامه هاي توسعه 

روستا، انواع هیات هاي انديشه ورز روستا، به شرح ذيل مي باشند:
-هیات انديشه ورز فرهنگي و اجتماعي
-هیات انديشه ورز بهداشت و سالمت

-هیات انديشه ورز اشتغال و امور اقتصادي
-هیات انديشه ورز بانوان و جوانان

-هیات انديشه ورز عمران و خدمات
زمینه هاي فعالیت هیات هاي پنج گانه 

  مهم ترين زمینه هاي فعالیت براي هیات هاي پنج گانه مذکور با 
نظارت دهیاري، به شرح زير مي باشند:

و  فرهنگي  اندیشه ورز  هیات  فعالیت  زمینه هاي  الف:   
اجتماعي

فرهنگي  و  اجتماعي  مشكالت  و  مسايل  شناسايي  به  -کمك 
روستا، از طريق تشكیل هیات هاي انديشه ورز، جلسات هم انديشي 

و جلب نظرات اهالي به طرق مختلف
-همكاري با شوراي اسالمي روستا و دهیاري در تهیه و تدوين 
فرهنگي  و  اجتماعي  توسعه  میان مدت  و  کوتاه مدت  برنامه هاي 

روستا
-جلب مشارکت و همكاري اهالي در پیشبرد امور، رفع مشكالت 

و تحقق برنامه هاي توسعه روستا
-کمك به تهیه، تكمیل و به روز رساني بانك اطالعاتي وضعیت 

اجتماعي و فرهنگي روستا
و  روستا  در  عمومي  فرهنگ  ارتقاي  راهكارهاي  -شناسايي 

بهره گیري از ظرفیت هاي موجود
آموزه هاي ديني در میان  -اهتمام در توسعه و ترويج فرهنگ و 

اقشار مختلف جامعه روستايي
تعاون، همكاري و همدلي در  -برنامه ريزي جهت تقويت روحیه 

جامعه روستايي و رفع اختالفات موجود در روستا
-کمك به ارتقاي سطح معنويت و فضايل اخالقي عموم اهالي، 
از طريق توسعه فضاهاي فرهنگي و اجتماعي و اجراي مسابقات و 

برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي
فرهنگ  ترويج  کتابخانه،  کردن  داير  جهت  دهیاري  به  -کمك 

کتابخواني و تسهیل دسترسي به کاالهاي فرهنگي در روستا
-شناسايي مصاديق تهاجم فرهنگي در محیط روستا و برنامه ريزي 

جهت مقابله با آن ها
-برنامه ريزي جهت برگزاري مراسم و آيین هاي محلي، مذهبي، 

ديني و انقالبي در محیط روستا
-برنامه ريزي مناسب جهت پر کردن اوقات فراغت اقشار مختلف 

روستا، در زمینه هاي مناسب فرهنگي، آموزشي و ...
جهت  در  الزم  اقدامات  انجام  به  روستايیان  ترغیب  و  -تشويق 

رعايت سیاست هاي فرهنگي و اجتماعي دولت
و  بي سرپرست  خانواده هاي  معرفي  و  شناسايي  به  -کمك 
بي بضاعت به سازمان بهزيستي و کمیته امداد امام خمیني )ره( و 

مساعدت به آن ها در حد امكانات
-پیشنهاد نامگذاري معابر و اماکن و تأسیسات روستا به دهیاري 
و شورا، جهت بررسي و ارايه آن ها به شوراي اسالمي بخش جهت 

سیر مراحل قانوني
-برنامه ريزي و همكاري با دهیار در جهت حل اختالفات محلي

اجتماعي در سطح  به دهیاري جهت کاهش آسیب هاي  -کمك 
روستا

-همكاري فكري، مشورتي و اجرايي با هیات هاي ديگر، در موارد 
مرتبط با هم

و  بهداشت  اندیشه ورز  هیات  فعالیت  زمینه هاي  ب: 
سالمت

-کمك به شناسايي مسايل و مشكالت بهداشتي، زيست محیطي، 
تشكیل  طريق  از  روستا،  ساکنین  تندرستي  و  سالمت  ورزش، 
اهالي  نظرات  جلب  و  هم انديشي  جلسات  انديشه ورز،  هیات هاي 

به طرق مختلف
-همكاري با شوراي اسالمي روستا و دهیاري در تهیه و تدوين 
و  بهداشت  کیفیت  توسعه  میان مدت  و  کوتاه مدت  برنامه هاي 

سالمت در روستا
از  اهالي،  تندرستي عموم  افزايش شادابي، سالمت و  به  -کمك 
همكاري  با  مناسب،  تفريحي  و  ورزشي  فضاهاي  توسعه  طريق 

دستگاه هاي ذي ربط
-جلب مشارکت و همكاري خیرين روستايي، در ساخت، توسعه و 

تجهیز فضاهاي ورزشي و بهداشتي در روستا
اطالعات کیفیت  بانك  به روز رساني  و  تكمیل  تهیه،  به  -کمك 

بهداشت و سالمت در روستا
-کمك به راه اندازي ايستگاه هاي ورزشي و همايش هاي پیاده روي 

همگاني
-برنامه ريزي و کمك به نهادينه سازي فرهنگ عمومي در زمینه 
منابع  از  نگهداري  و  حفظ  زيست،  محیط  حفظ  پسماند،  مديريت 

طبیعي و زيست گاه هاي حیات وحش در روستا
-ارايه خدمات مشاوره اي و کمك در بهبود وضع زيست محیطي 

روستا
از وضعیت بهداشتي گرمابه ها،  با دهیاري در مراقبت  -همكاري 
و  غذايي  مواد  فروشگاه هاي  و  قهوه خانه ها  قصابي ها،  نانوايي ها، 



31ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی شماره 48

درخواست  به  بنا  مربوط،  مقررات  و  ضوابط  اساس  بر  بهداشتي، 
دهیار

جهت  در  الزم  اقدامات  انجام  به  روستايیان  ترغیب  و  -تشويق 
رعايت سیاست هاي دولت

-کمك به دهیاري در اطالع رساني سريع و به موقع، در خصوص 
شیوع بیماري هاي خاص، همه گیر و خطرناک، به مسوولین ذي ربط 

و برنامه ريزي صحیح جهت جلوگیري از وقوع آن ها
-همكاري فكري، مشورتي و اجرايي با هیات هاي ديگر، در موارد 

مرتبط با هم
ج: زمینه هاي فعالیت هیات اندیشه ورز اشتغال و امور 

اقتصادي
-کمك به شناسايي مسايل و مشكالت اقتصادي، اشتغال، تولید 
جلسات  انديشه ورز،  هیات هاي  تشكیل  طريق  از  کشاورزي،  و 

هم انديشي و جلب نظرات اهالي به طرق مختلف
-همكاري با شوراي اسالمي روستا و دهیاري در تهیه و تدوين 

برنامه هاي کوتاه مدت و میان مدت توسعه اقتصادي روستا
-جلب مشارکت و همكاري اهالي در پیشبرد امور، رفع مشكالت 

و تحقق برنامه هاي توسعه اقتصادي روستا
-کمك به تهیه، تكمیل و به روز رساني بانك اطالعات اقتصادي 

جامع روستا
-شناسايي راهكارهاي ارتقاي بهره وري تولیدات روستايي و رونق 
اجرايي  براي  مراجع ذي ربط  از  پیگیري  و  روستا  در  کار  و  کسب 

شدن آن ها
قابلیت هاي  و  ظرفیت ها  معرفي  و  شناسايي  براي  -برنامه ريزي 
از  بهره گیري  با  روستا،  توسعه اي  و  گردشگري  سرمايه گذاري، 

ظرفیت هاي موجود
همچنین  و  خیريه  مؤسسات  توسعه  و  ايجاد  جهت  -پیگیري 

نهادهاي مالي و اعتباري در روستا
-تشويق و ترغیب اهالي به ايجاد و راه اندازي تعاوني هاي توسعه 

روستا، کارآفريني و سرمايه گذاري
جهت  در  الزم  اقدامات  انجام  به  روستايیان  ترغیب  و  -تشويق 

رعايت سیاست هاي اقتصادي دولت
کار،  و  رونق کسب  راستاي  در  خیرين  حمايت  جلب  به  -کمك 

ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادي روستا
و  روستا  محیط  در  کار  و  کسب  جديد  هاي  فرصت  -شناسايي 

بسترسازي براي آموزش و توانمندي اهالي
-شناسايي ظرفیت هاي ايجاد منابع درآمدي پايدار براي دهیاري، 

در راستاي خوداتكايي نهاد دهیاري
-اتخاذ راهكارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي در روستا و دهیاري 

تولیدات  و  محصوالت  کیفیت  ارتقاي  و  برندسازي  به  -کمك 
روستايي 

-مساعدت و همكاري با کشاورزان، در جهت معرفي محصوالت 
کشاورزي، تولیدات صنعتي و صنايع دستي روستا، در مراکز شهري 

و نمايشگاه هاي ذي ربط

-کمك به برگزاري کارگاه هاي آموزشي مهارت هاي شغلي مبتني 
بر کارآفريني، در راستاي اقتصاد مقاومتي در روستا

-کمك به راه اندازي بازارچه هاي محلي و هفتگي در روستا
-همكاري فكري، مشورتي و اجرايي با هیات هاي ديگر، در موارد 

مرتبط با هم
د: زمینه هاي فعالیت هیات اندیشه ورز بانوان و جوانان

-کمك به شناسايي مسايل و مشكالت زنان و جوانان روستا از 
و جلب  انديشه ورز، جلسات هم انديشي  هیات هاي  تشكیل  طريق 

نظرات اهالي به طرق مختلف
-برنامه ريزي براي توسعه مشارکت روستايیان فقیر و حاشیه اي و 

همچنین زنان و دختران روستا در برنامه هاي توسعه
-جلب مشارکت و همكاري اهالي در پیشبرد امور، رفع مسايل و 

مشكالت زنان و جوانان روستا
اردوهاي  مذهبي،  متنوع  برنامه هاي  اجراي  براي  -برنامه ريزي 

فرهنگي و ... براي زنان و جوانان روستايي 
راه اندازي  و  تشكیل  به  روستايي  زنان  ترغیب  و  -تشويق 

صندوق هاي اعتباري خرد زنان روستايي
برگزاري  جهت  ذي ربط،  دستگاه هاي  و  نهادها  با  -هماهنگي 

کالس هاي آموزشي مورد نیاز زنان و دختران روستايي
در  خانه داري  و  زندگي  مهارت هاي  ارتقاي  جهت  -برنامه ريزي 

زنان روستايي
-تشويق و ترغیب زنان روستايي به انجام اقدامات الزم در جهت 

سیاست هاي دولت
منظور  به  زنان  جامعه  در  تعاون  فرهنگ  ترويج  و  -بسترسازي 

راه اندازي شرکت تعاوني زنان روستايي
-شناسايي مسايل و مشكالت زنان بي سرپرست و بد سرپرست 

در روستا
-همكاري فكري، مشورتي و اجرايي با هیات انديشه ورز اشتغال و 

امور اقتصادي، جهت ايجاد اشتغال براي جوانان و زنان روستايي
-همكاري فكري، مشورتي و اجرايي با هیات هاي ديگر، در موارد 

مرتبط با هم
و  عمران  اندیشه ورز  هیات  فعالیت  زمینه هاي  هـ: 

خدمات
و  خدماتي  عمراني،  مشكالت  و  مسايل  شناسايي  به  -کمك 
جلسات  انديشه ورز،  هیات هاي  تشكیل  طريق  از  روستا،  کالبدي 

هم انديشي و جلب نظرات اهالي به طرق مختلف
آموزش  طريق  از  روستا،  هويت  و  منظر  سیما،  حفظ  به  -کمك 
و  عمراني  پروژه هاي  اجراي  نحوه  براي  مناسب  فرهنگ سازي  و 

خدماتي توسط دستگاه هاي ذي ربط
-مشاوره و کمك به دهیاري در مراقبت، حفظ و نگهداري اموال 

و تأسیسات عمومي روستا
-همكاري با سازمان ها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهیالت الزم 

براي ايفاي وظايف آن ها
بهره برداري  و  نگهداري  احداث،   به  اهالي  ترغیب  و  -تشويق 
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مناسب از بوستان و فضاهاي سبز عمومي روستا
-ترويج فرهنگ بیمه و مقاوم سازي مسكن و رعايت اصول ايمني 

در ساخت و ساز
زمینه  در  روستا  اهالي  به  عمومي  آموزش هاي  ارايه  به  -کمك 

ايمني و آتش نشاني
انهار  و  معابر  تسطیح  و  نگهداري  تنظیف،  جهت  -برنامه ريزي 
عمومي، مجاري آب ها، فاضالب، اليروبي قنوات مربوط به روستا 

و تأمین آب و روشنايي در حد امكان
-کمك به ايجاد و ساماندهي غسالخانه، گورستان، تهیه وسايل 

حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها
براي حفظ  دهیاري،  به  مشاوره اي الزم  ارايه خدمات  و  -کمك 
روستا از خطر سیل و حريق، رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته 
و  چاه ها  تسطیح  و  عمومي  اماکن  و  معابر  در  واقع  خطرناک  و 

چاله هاي واقع در معابر
آثار  -کمك به دهیاري و سازمان هاي ذي ربط، در حفظ بناها و 

باستاني روستا
-ترويج فرهنگ حفظ و نگهداري از آثار تاريخي و باستاني روستا 

در بین اهالي
اجراي  راستاي  در  خیرين  و  اهالي  مشارکت  جلب  به  -کمك 

طرح ها و پروژه هاي عمراني و خدماتي در روستا
-همكاري فكري، مشورتي و اجرايي با هیات هاي ديگر، در موارد 

مرتبط با هم
نحوه جذب نیرو

نمودن  لحاظ  و  گوناگون  شیوه هاي  اتخاذ  با  مي تواند  دهیار   
انديشه ورز  هیات  موضوع  از  را  روستا  اهالي  مناسب،  راهكارهاي 
روستا مطلع سازد و جهت جذب نیروي داوطلب اقدام نمايد. برخي 

از اين راهكارها عبارتند از:
-ارتباط مستقیم با مردم و اطالع رساني به تمامي اهالي روستا

-انتشار بروشور، اعالمیه و درج در جرايد محلي
-اطالع رساني از طريق مساجد و روحانیون

-اطالع رساني از طريق مدارس و ساير مراکز عمومي روستا
مدارك و مستندات الزم براي عضویت

-ارايه مدارک شناسايي الزم ) فتوکپي شناسنامه، کارت ملي و 3 
قطعه عكس پرسنلي(

-تكمیل فرم تقاضاي عضويت 
-تكمیل فرم تعهدنامه 

اعطا  و  تهیه  دهیار  توسط  حكم  )اين  عضويت  حكم  -صدور 
مي گردد(.

شايان ذکر است هر هیات حداقل با 3 نفر عضو تشكیل مي شود و 
هیچ محدوديتي براي تعداد اعضاي هر يك از هیات هاي موضوع 
اين شیوه نامه وجود ندارد. همچنین عضويت همزمان داوطلب در 
بیش از يك هیات موضوع اين شیوه نامه، بالمانع است و مي بايست 
براي هر هیات به صورت جداگانه، فرم هاي عضويت و تعهدنامه 
تكمیل شود و دهیار هم مي بايست براي عضويت فرد در هیات هاي 

مختلف، احكام جداگانه صادر نمايد. 
محل برگزاري جلسات

داخل  در  مي بايست  تخصصي،  هیات هاي  جلسات  و  نشست ها 
اولويت  ترتیب  به  از سوي دهیار،  با هماهنگي هاي الزم  و  روستا 

در مكان هاي زير  برگزار شود:
و  مساجد  به  وابسته  مذهبي  فرهنگي-  کانون هاي  يا  -مساجد 

مراکز مذهبي و ديني
-ساختمان دهیاري و ساير اماکن عمومي در روستا

وظایف دهیار در خصوص هیات هاي اندیشه ورز روستا
دهیار به عنوان مدير اجرايي روستا، وظايفي را در خصوص تشكیل 
و استفاده از نظرات هیات هاي انديشه ورز روستا به عهده دارد که 

اهم آنها به شرح زير است:
-اطالع رساني در خصوص انواع هیات، شرح وظايف و ضرورت و 

اهمیت آن به اهالي روستا
-تشويق و ترغیب اهالي به عضويت و مشارکت فعال در هیات هاي 

انديشه ورز روستا
-جذب و ثبت نام داوطلبین

-صدور حكم عضويت براي داوطلبین واجد شرايط
-معرفي اعضاي هیات ها به اهالي روستا

هیات هاي  از  يك  هر  با  دوسويه  و  مستمر  تعامل  -برقراري 
تخصصي

هیات هاي  ظرفیت هاي  و  پیشنهادها  و  نظرات  از  -بهره گیري 
تخصصي در پیشبرد امور توسعه روستا

-انجام هماهنگي هاي  الزم براي تعیین محل  برگزاري جلسات و 
نشست هاي هیات هاي تخصصي

-برگزاري جلسات مشترک بین هیات هاي تخصصي پنج گانه، در 
15 مهر، روز روستا و عشاير )ضرورت برگزاري جلسات مشترک 

بیش از اين تاريخ، به پیشنهاد دهیار مي باشد(.
-تهیه و ارسال منظم و ادواري گزارش نشست هاي تخصصي و 

مشترک براي مراجع ذي ربط )بخشداري، فرمانداري و استانداري(
-انعكاس اخبار، مصوبات و نتايج نشست هاي تخصصي مشترک 

از طريق جرايد محلي، سايت دهیاري و ...
-در نظر گرفتن پاداش و تشويق براي فعال ترين هیات و فعال ترين 
عضو در هر هیات و معرفي به مردم در چارچوب قوانین و مقررات 

مربوط و با هماهنگي شوراي اسالمي روستا.
سخن آخر

با اجرايي شدن اين شیوه نامه در سطح روستاهاي کشور و تشكیل 
هیات هاي انديشه ورز، مي توان شاهد تحولي در مشارکت روستايیان 
امور  اداره  در  مردم  و حضور  بوده  روستا  اجرايي  مختلف  امور  در 
اين  اجراي  مسلمًا  شد.  خواهد  عملیاتي  عیني،  صورت  به  محلي 
شیوه نامه مستلزم ايجاد هماهنگي هاي الزم توسط دهیار و اعضاي 
مشورت ها،  اين  مثبت  نتايج  و  بوده  روستا  هر  اسالمي  شوراهاي 
مي تواند به بهبود فضاي زندگي و زيست پذيري بیشتر روستاهاي 

کشور کمك کند.
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تعامل شوراها و دهیاری ها در مدیریت روستایی و مدل 
مدیریت مشارکتي

 حسن عزیزي نوذري پور 
کارشناس ارشد مدیریت اجرایي

مقدمه
که  می گیرد  بر  در  را  فعالیت ها  از  مجموعه ای  روستاها  مديريت 
برای تعیین چشم انداز آينده، تعیین اولويت ها، توزيع منابع کمیاب، 
زيست،  محیط  حفظ  کار،  و  کسب  تسهیل  تخلفات،  از  جلوگیری 
بهبود کیفیت زندگی و بطور کلي توسعه پايدار روستا ضروری است. 
نهادهاي رسمی و غیررسمی و  فعالیت ها توسط سازمان  ها و  اين 
محلی  جامعه  و  دولت  پشتیبانی  شهروندان،  فعال  مشارکت  با 
انجام می شوند. در میان اين سازمان ها و نهادها، شورای اسالمی 
روستايی  جامعه  رسمی  نماينده  هم  که  جهت  آن  از  دهیاری،  و 
اجرايی کشور هستند، اهمیت خاصی  با نظام  ارتباط  و هم دارای 
دارند. با توجه به اين که سیاست و خط مشي دولت در روستاها اين 
است که حضور سازمانی کمتري داشته باشد و امور تصدي گري و 
برخي از مسئولیت های خود را از طريق نهادهاي عمومي غیردولتی 
يا  با مشارکت مردم در سطوح مختلف روستا، دهستان، بخش  و 
قوانین و مقررات، تشكیل  براساس  لذا  انجام  رساند  به  شهرستان 
شورای اسالمی و دهیاری پیش بیني شده است. شوراي اسالمي و 
دهیار چون از خود مردم روستا هستند و به دلیل حضور در روستا، 

اهمیت خاصی در مديريت روستا دارند.
بر  که  هستند  غیردولتی  و  عمومی   ماهیت  دارای  نهاد  دو  اين 
يكديگر  مكمل  مسئولیت هايی  دارای  کشور  جاری  قوانین  اساس 
در برابر جامعه روستايی و دولت )به عنوان نماينده مردم در نظام 
تنظیم  گونه ای  به  قوانین  اين  اسالمی( هستند.  اجرايی جمهوری 
شدند، که از يك طرف استقالل هر دو نهاد تضمین  شود و از طرف 
ديگر به هم پیوستگی کاری و مسئولیتی آن ها نیز تقويت شود. بر 
اين اساس تنظیم روابط بین شورای اسالمی و دهیاری در روستا با 
توجه به اهمیت آن در تسهیل ايفای نقش هر دو در مديريت روستا 

و کاهش مشكالت بین آن ها، ضروری به نظر می رسد.
مديريت عمومی

تامین  به  مربوط  مسائل  حل  براي  است  فرآيندي  مديريت 
هدف هاي سازماني به نحو مطلوب با استفاده بهینه و موثر از منابع 
کمیاب در محیط درحال تغییر  و به صورت کارآمد. در تعريفی عام 
به معنی انجام فعالیت هايی برای استفاده از منابع موجود و دستیابی 
سطح  هر  در  مديريت  اساس  اين  بر  است.  مشخص  اهدافی  به 

سازمانی که مورد نظر باشد، با کارکردهايی مشابه شناخته می شود. 
يك  مديريت  تا  کوچك  سازمان  يك  مديريت  که  ترتیب  اين  به 
تبعیت می کند.  مشابه  قواعدی  و  اصول  از  بزرگ،  دولتی  سازمان 
متنوع  امور  که  توصیف  اين  با  روستا  مديريت يك  میان،  اين  در 
مربوط به يك روستا مد نظر باشد، نیز تابع مديريت عمومی است. 
در اين شكل از مديريت، روستا به عنوان سازمانی در نظر گرفته 
می شود که داراي حیات و فرهنگ سازماني مختص به خود است. 
حال چگونگي تداوم حیات مفرح، در حال رشد و تعالي و حرکت به 
سمت سازمان اجتماعي سرآمد و جامعه آرماني، همین طور تداوم اين 
حیات مستلزم تأمین نیازها، تدوين و تبیین راهبردها، برنامه ريزي 
و راهبری فعالیت ها، حل مشكالت و ... است. انجام فعالیت هايی 
که اين اهداف را برای روستا تأمین کند خود نیازمند مديريت است. 
به اين ترتیب مديريت روستايی نه به يك سازمان خاص روستايي 
پايدار  بلكه به مجموعه فعالیت های مديريتی که منجر به توسعه 
روستا شود، اشاره دارد. بر اين اساس مديريت روستايی فعالیت های 
شورای  از  اعم  را  روستا  پايدار  توسعه  در  مؤثر  سازمان های  همه 
دولتي و  نهادهاي  و  دولتی  روستا، دهیاری، سازمان های  اسالمي 
در  روستا  واژه  می شود.  شامل  را  روستا  خارج  و  داخل  غیردولتي 
اصطالح مديريت روستايی، قیدی مكانی برای نشان دادن عرصه 
جغرافیايی اجرای کارکردهای مديريت است. کارکرد های مديريت 
به صورت های متفاوتی طبقه بندی شده اند. مديريت در عمل قدمتی 
به اندازه تاريخ بشريت دارد، ولی آنچه امروز به عنوان علم مديريت 
شناخته می شود پس از »انقالب صنعتی« و با استفاده از ماشین 
در عملیات تولید و بروز تغییرات عمده در نظام تولیدی و اقتصادی 
و تكنولوژيكی جهان نظیر تولید انبوه و جدا شدن مدير و مالك از 
قرن  اوايل  در  تیلور«  وينسلو  »فردريك  نام  به  فردی  توسط  هم 
بیستم مطرح شد و کتاب »اصول مديريت علمي« را منتشر کرد. 
میزان  علمی  روش های  از  استفاده  با  می توان  که  داشت  باور  او 
تولید را افزايش داد و با مطالعه آثار گذشتگان مخصوصًا نوشته های 
آدام اسمیت به اين نتیجه رسیده بود. شعار اساسی تیلور اين بود 
که: همیشه برای انجام دادن هر کاری روش بهتری هم هست. 
درباره  خود  نظريه پردازي  در  بیستم،  قرن  اوايل  در  فايول  هنری 
اصول مديريت، اصولي چهارده گانه و کارکردهايي پنج گانه را براي 
برنامه ريزی،  شامل  پنج گانه،  کارکردهاي  اين  برشمرد.  مديريت 
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سازمان دهی، فرماندهی، هماهنگی، کنترل و ... را شامل مي شود. 
از اين نظر توصیف هر يك از اين کارکردها به شرح زير است:

1. برنامه ريزی: پیش نگری و تدارکات وسايل برای عملیات آينده
به منظور  ديگر  منابع  و  افراد  و تخصیص  ترکیب  2.سازمان دهی: 

انجام دادن کار
3.فرماندهی: هدايت و جهت دهی افراد در انجام دادن کار

و  کوشش ها  همه  به  بخشیدن  يگانگی  و  وحدت  4.هماهنگی: 
فعالیت ها

فعالیت ها  و  امور  کلیه  آيا  اين که  به  رسیدگی  5.کنترل)نظارت(: 
مطابق با مقررات و دستورات صورت می گیرند يا نه؟

با وجود دسته بندی های متنوع ديگری از کارکردهای مديريت، اين 
به آن ها کفايت  اتكا  و  اغلب آن ها مشترک است  پنج کارکرد در 
می کند. در مديريت روستايی نیز اين کارکردها توسط سازمان های 
مديريت  سطح  در  هم  و  مربوطه  سازمان  سطح  در  هم  مختلف 
مختلف  سازمان هاي  اين  انجام می شوند.  سازمانی(  )فرا  روستايی 
و  وظايف سازمانی خود هستند  انجام  از يك سو مسئول  متعدد  و 
انجام  برای  سازمان ها  ديگر  با  همكاری  به  ملزم  ديگر  طرف  از 
مسئولیت های مشترک يا نزديك به هم مي باشند. اين الزام همواره 
با واژه همكاری بیان می شود. بر اين اساس همكاری بین سازمانی 
روستايی  مديريت  در  فعال  سازمان های  اصلی  مسئولیت های  از 
است. شورای اسالمی و دهیاری که در کانون توجه و تمرکز اين 
مقاله قرار دارند، به عنوان سازمان هايی مستقل و هم سازمان هايی 
مرتبط با هم فعالیت می کنند. استقالل و ارتباط آن ها با يكديگر از 
طريق قوانین و مقررات، تعیین شده است. اين دو بیشترين ارتباط 
را در بین ساير سازمان های فعال در مديريت روستايی، با يكديگر 
دارند. اين ارتباط نزديك گاهی موجب دشواری تفكیك مسئولیت ها 
و تضمین استقالل آن ها نیز می شود. در اين مقاله تالش می شود 

که مرزهای بین اين دو سازمان بیشتر مشخص شوند. 
مفهوم مشارکت 

شريك  کردن،  شراکت  دادن،  شرکت  لغوي  لحاظ  به  مشارکت 
بهره گیري  انجام کارگروهي و  شدن، شريك شدن، سهیم شدن، 
توأم  از همكاري  تعريف عبارت است  در  از گروه است. مشارکت 
با تعامل، تشريك مساعي متقابل، مسئوالنه و متعهدانه در تعیین 
و  مرزها  که  است   ... و  جامعه  اجتماع،  سازمان،  گروه،  سرنوشت 
خط کشي هاي کاذب در روابط انساني و سازماني جاي خود را به 
مودت، محبت، صداقت، حسن نیت و ارزش هاي اجتماعي مي دهد. 
اقتصادي،  طلبي،  استقالل  جنبه  صرفًا  مشارکت  تعريف  اين  در 
کسب ارزش و روابط باال و پائین را ندارد بلكه بیشتر مبتني است 
بر ابعاد خالقیت، نوآوري و هم افزايي و در اين تعريف منافع مادي 
تامین شود. همان طور که قباًل هم  بايد  و معنوي ساير ذي نفعان 

اشاره شد، به طور عام مديريت به معناي بسیج و هماهنگ نمودن 
ساير منابع اعم از انساني و مادي به منظور دست يابي و رسیدن به 

اهداف مي باشد.  
سطح  در  مشارکتي  مديريت  از  تعريفي  بخواهیم  اگر  بنابراين 
مديريت  که  بگوئیم  مي توانیم  باشیم،  داشته  سازماني  درون 
مشارکتي عبارت است از مشارکت کارکنان و زيردستان و به طور 
و  تصمیم سازي  فرآيند  و  روند  در  سازمان  يك  عناصر  همه  کلي 
تصمیم گیري هاي مربوط به آن سازمان. البته از اين تعريف مي توان 
چنین نتیجه گرفت که در تصمیم گیري ها همه افراد سازمان دخیل 

مي باشند يا به نوعي تشريك مساعي دارند.  
مديريت مشارکتي در سطح برون سازماني نیز به اين نكته اشاره 
دارد که سازمان هاي مرتبط با يك موضوع مي توانند براي نیل به 
اهداف سازماني با هم تشريك مساعي داشته باشند تا با هم افزايي 
بتوانند به بهترين نحو ممكن به اهداف مشترک خود دست يابند. 
هدف اصلي اين شیوه مديريت بهره گیري از خرد جمعي، همكاري 
و مشارکت همه افراد است و به دنبال استفاده از ظرفیت ها، ايده ها، 
حل  بهتر  روش هاي  و  راه حل ها  موجود،  پتانسیل هاي  و  نظرات 
مشكالت و مسائل پیرامون است. البته اساس اين شیوه مديريت 
تقسیم اختیارات به درستي مي باشد. فلسفه اين نوع مديريت ايجاب 
بپذيرد.  صورت  مشارکتي  صورت  به  تصمیم گیري ها  که  مي کند 
حاضر  عصر  تا  دور  گذشته  از  مديريتي  و  سازماني  تئوري هاي 
انديشمنداني  کار  با  و  داشته اند  مشارکتي  تصمیم گیري  بر  تاکید 
مانند آرجريس )1955(، لیكرت )1961(، هرزبرگ )1968( و الور 

)1986( رشد و تكامل پیدا نمود.   
فلسفه مشارکت 

در فلسفه مشارکت سه اصل بنیادين و اساسي وجود دارد که اين 
سه اصل عبارتند از:

روشي  يا  حل  راه  از  مي دهد  انجام  فردي  هر  که  کاري  1-هر 
نیست  کامل ترين  و  بهترين  هرگز  روش  آن  که  مي کند  استفاده 
بلكه همواره اين احتمال وجود دارد که روش هاي بهتري نیز وجود 

داشته باشد.
فعالیت  مشغول  سازمان  يا  سیستم  يك  در  که  فردي  2-هر 
مي باشد، انساني است که داراي قدرت تفكر و تعقل است و نبايد 
سخت افزاري به آن نگاه کرد و مانند يك قطعه از ماشین محسوب 

نمي شود. 
3- مشارکت همگاني و فعال باعث مي شود که همه افراد در يك 
مديريت  و  باشند  سهیم  امور  انجام  در  بتوانند  سیستم  يا  سازمان 
کارهاي  براي  کافي  فرصت  سايرين،  به  امور  از  برخي  سپردن  با 

اساسي تر مانند تدوين استراتژي، سیاست گذاري و ... داشته باشد.
انساني  روابط  و  فلسفي  ديدگاه  از  که  است  يادآوري  به  الزم 
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افراد نیز تاثیرگذار  مشارکت در امور بر جنبه ها ي معنوي و رواني 
مي باشد. در سازمان يا جوامعي که مشارکت وجود داشته باشد سبب 

بالندگي و رشد شخصیت افراد آن جامعه مي شود.  
مدل  مدیریت مشارکتي  

در حال حاضر براي رسیدن به اهداف و پیشرفت هاي روزافزون 
کاهش  کارايي،  افزايش  انساني،  نیروي  و  مديريت  جنبه هاي  از 
هزينه ها و خلق و افزايش ارزش، مشارکت صحیح درون سازماني 
و بین  سازماني )سازمان هاي مرتبط( در تصمیم گیري ها و تدوين 
سیاست ها و خط مشي ها و اجراي برنامه ها و ... بسیار ضروري به 
مي تواند  که  مديريت  سبك هاي  مهم ترين  از  يكي  مي رسد.  نظر 
صاحب نظران  است.  مشارکتي  مديريت  باشد  اثربخش  مديريتي 
باورند که شیوه مديريت  اين  بر  بسیاري در جهان  انديشمندان  و 
و  سازمان ها  در  موثر  و  مفید  راهكارهاي  از  يكي  مشارکتي 
نهاد هاست. از طرفي مديريت روستايي با رويكرد جديد در کشور 
به دنبال توسعه پايدار روستايي در تمامي روستاهاي کشور مي باشد. 
همان طور که اشاره شد شورا و دهیاري به عنوان مديريت روستايي 
با  از روستا مي باشند که به موجب قانون  و دو نهاد موثر و متاثر 
البته صرفًا  ايجاد شده اند.  شرح وظايف و مسئولیت هاي مشخص 
اين دو نهاد متولي مديريت روستايي نمي باشند و در حدود بیست و 
سه نهاد رسمي و غیررسمي در مديريت روستايي به صورت مستقیم 
از شیوه هاي حل مشكالت  و غیر مستقیم دخیل مي باشند. يكي 
تا تشكیل سازمان ها مورد توجه  از ديرباز   امور که  انجام ساير  و 
افراد، گروه ها و سازمان ها بوده است، مشارکت است که امروزه به 
عنوان شیوه اي نوين در مديريت تلقي مي شود. اين شیوه مديريتي 
به  توجه  و  گرفت  قرار  جدي  توجه  مورد  صنعتي  انقالب  از  پس 
نیروي انساني به عنوان سرمايه اجتماعي و استفاده بهینه از تفكر 
خالق و پوياي افراد در درون سازمان ها به بهبود کلیه امور سازماني 
کمك کرد. البته رويكرد شیوه مديريت مشارکتي تنها به مديريت 
درون سازماني بسنده نمي کند و در رويكرد و نگاه به محیط بیرون 
نیز صدق مي کند. در جهان کنوني حتي در  و سازمان هاي ديگر 
بسیاري از شرکت ها و سازمان هايي که داراي ماموريت و وظايف 
مشابه و يا بنگاه هاي اقتصادي که به دنبال خلق ارزش و کسب 
سود هستند رويكرد رقابتي، حذف رقیب و ... جاي خود را به رويكرد 

شیوه مديريت مشارکتي و مشارکت، همكاري و ... داده است.
مدل همكاری متقابل شورا و دهیاري برای توسعه پايدار روستا

به نظر مي رسد تشكیل سازماني با عنوان سازمان مديريت توسعه 
روستايي با هدف توسعه پايدار روستا، سازمان واحدي باشد شامل 
مديريت  مدل  روستا.  مردم  و  دهیاري  روستا،  اسالمي  شوراي 
مشارکتي توسعه روستايي در اين سازمان يكي از بهترين شیوه هاي 
تحقق  براي  سازنده  تعامل  همكاري،  مشارکت،  براي  مديريت 

توسعه پايدار روستايي و نیل به اهداف سازماني است.

در  شد،  اشاره  مشارکتي  مديريت  شیوه  در  همانطوري که 
هستند.  دخیل  سازماني  گروه هاي  و  افراد  همه  تصمیم گیري ها 
شوراهاي اسالمي روستا در جايگاه يك نهاد اجتماعي با بهره گیري 
از توانمندي ها و به عنوان نمايندگان مردم روستا مي توانند در بسیج 
مشارکت  قالب  در  روستائیان  بالقوه  منابع  از  بهره گیري  و  مردم 
مقررات  و  قوانین  برابر  باشند.  موثر  بومي  متخصص  نیروهاي 
موضوعه، وظايف و مسئولیت دهیاري و شورا مشخص است، لذا در 
شیوه مديريت مشارکتي، اصل بر تفكیك وظايف است نه دخالت 

در وظايف که موجب اختالل در کارکرد شود.
در  خوبي  به  نمايیم  توجه  مشارکتي  مديريت  اصل  سه  به  اگر 
خواهیم يافت که با مشارکت شورا، دهیار و مردم روستا در توسعه 
بهره  با  و  کار  انجام  بهترين روش  امور، مي توانیم  انجام  و  روستا 
گیري از ظرفیت هاي موجود روستايیان به بهترين نحو ممكن در 
شناسايي مشكالت و نیازهاي روستايیان و رفع آن ها اقدام نمايیم. 
هستند  زيادي  متخصص  و  عالقه مند  افراد  روستاها  در  مطمئنًا 
اساس  بر  و  دارند  را  روستا  سازمان  در  همكاري  براي  انگیزه  که 
اصول مديريت مشارکتي جلب مشارکت آنان و فراهم آوردن زمینه 
همكاري سايرين مي تواند کمك شاياني در انجام امور نمايد. بايد 
توجه داشت که در مدل مديريت مشارکتي شورا و دهیاري از هم 
جدا نیستند و نبايد نگاهي باال به پايین داشته باشند، آن چه که به 
عنوان وظايف و مسئولیت در قانون مشخص شده است بیشتر جنبه 
حقوقي و تفكیك وظايفي است که قانونگذار براي شورا و دهیاري 
معین نموده است که بسیاري از اين وظايف و مسئولیت ها صرفًا با 
همكاري و مشارکت طرفین قابل انجام است و برخي از آن ها نه 
تنها با تعامل طرفین بلكه با همكاري مردم روستا و ديگر نهادها 

بايد به آن پرداخته شود. 
تعامل  و  مردم  مشارکت  با  جز  نیز  روستا  پايدار  توسعه  و  توسعه 
بین سازمان روستا يعني دهیاري، شورا و مردم محقق نخواهد شد. 
صاحب نظران به چهار جزء اصلي در فرآيند توسعه اشاره مي کنند 
که نهادهاي مشارکتي به طور موثري مي توانند در تحقق آن ايفاي 

نقش نمايند.
1-جهت دادن به تالش هاي افراد براي تحقق اهداف 

2-تاکید بر ايجاد تغییر در جامعه 
3-رعايت اصول ارزشي در امر توسعه 

4-استمرار در امر توسعه
لذا  دارند  را  اساسي  نقش  توسعه  در  اصلي  رکن  عنوان  به  مردم 
جهت دادن به نقش آن ها به عنوان جزء اصلي سازمان روستا بسیار 
مهم و حائز اهمیت مي باشد. تاکید بر ايجاد تغییر در جامعه روستايي 
و پذيرش آن در بین افراد روستا از طرف دهیاري و شورا و از همه 
مهم تر رعايت اصول ارزشي در امر روستا يعني باورها و فرهنگ 
مي باشد.  مهم  بسیار  روستائیان  قبول  قابل  ارزش هاي  و  روستا 



ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی شماره 3648

با  متناسب  بايد  و  مستمر  است  فرآيندي  پايدار  توسعه  و  توسعه 
زيست  محیط  اقتصاد،  محور  سه  گرفتن  نظر  در  با  جامعه،  نیازها 
پايدار  توسعه  و  توسعه  در  بنابراين  پذيرد  انجام  مردم  فرهنگ  و 
ناديده  را  آن ها  نمي شود  و  اصلي هستند  رکن  مردم  که  مي بینیم 
و همچنین  اسالمي  جايگاه شوراهاي  و  نقش  به  توجه  با  گرفت. 
شرح وظايف آن ها، شوراهاي اسالمي با تعامل سازنده با دهیاري، 
بر اساس اصل مديريت مشارکتي مي توانند در توسعه روستا با بسیج 
روستايیان و مشارکت با دهیاري در تدوين سیاست ها و برنامه نقش 
مثبتي داشته باشند. البته الزمه هر مشارکت و همكاري صراحت و 
صداقت، قابلیت انطباق و سازگاري، برقراري پیوندها و اتصاالت و 
در نهايت اقدام به مشارکت است. مسلم است که مشارکت و تعامل 
سازنده به افراد شورا و دهیار نیز بسیار بستگي دارد و نقش و ديدگاه 
روستايي  سازمان  در  دهیاري  گرفت.  ناديده  نبايد  را  آن ها  فردي 
نیز نقش اجرايي و عملیاتي را دارد که مي تواند برنامه هايي را که 
با مشارکت ساير عناصر سازمان متناسب با شرح وظايف و اسناد 

باالدستي تدوين شده اند را با مشارکت مردم به انجام برساند.  
مسئولیت های قانونی شورای اسالمی روستا و دهیاری 

نسبت به یكدیگر
شورای اسالمی و دهیاری برای دست يافتن به اهداف خود بايد 
فعالیت های مديريتی ياد شده را انجام دهند. اين فعالیت ها گرچه 
در درون سازمان مربوطه انجام می شوند ولی نتايج آن در دستیابی 
به اهداف فراسازمانی آن ها که مربوط به روستا مي شود نیز اثرگذار 
خود  خاص  نقش های  ايفای  در  آن ها  موفقیت  رو  اين  از  است. 
روستا  توسعه  در  خود  اهداف  به  روستايی  جامعه  دستیابی  موجب 
ايفای  در  روستا  دهیاری  و  اسالمی  شورای  موفقیت  می شوند. 
و  مسئولیت ها  شناخت  نیازمند  خود  مسئولیت های  انجام  و  نقش 
ظرفیت های ايفای نقش است. بخشی از اين مسئولیت ها در قوانین 
ارزش هايی  اساس  بر  نیز  برخی  و  شده اند  مشخص  کشور  جاری 
عام در جامعه شكل می گیرند و به صورت غیررسمی مورد توجه 
هستند. آن چه بیشتر مورد توجه و تأکید است، مسئولیت های متكی 
بر قوانین و مقررات جاری است. مبنای ارزيابی و نظارت عمومی بر 
عملكرد شورای اسالمی و دهیاری نیز همین مسئولیت های قانونی 
اين اساس نخست مسئولیت های تصريح شده در  بر  آن ها است. 
قوانین برای شورای اسالمی و دهیاری معرفی خواهد شد و سپس 
مرز اشتراک و همپوشانی مسئولیت های اين دو سازمان در مديريت 
روستايی تشريح می شود، گرچه قوانین و مقررات نمی توانند همه 
روستايی  توسعه  با  رابطه  در  را  سازمان ها  و  افراد  مسئولیت های 
است،  مهم  رسمی  سازمان های  برای  آن چه  ولی  سازند  مشخص 
تصريح مسئولیت هايی برای آن ها در قوانین و مقررات است. چرا که 
آن ها بر اساس اين قوانین پاسخگوی عملكرد خود به مردم و دولت 

در  بیان شده  نیز مسئولیت های  اينجا  در  اساس  اين  بر  می شوند. 
قوانین و مقررات جاری کشور برای شورای اسالمی و دهیار روستا 
مبنای بررسی قرار می گیرند. مسئولیت های شورای اسالمی روستا 
در ماده 68 قانون تشكیالت، وظايف و انتخاب شوراهاي اسالمي 
)قانون شوراها( مصوب سال 1375 و  انتخاب شهرداران  کشور و 
اصالحات بعدي آن بیان شده است. مسئولیت های دهیاری نیز در 
ماده 69 قانون فوق االشاره و همچنین ماده 10 اساسنامه تشكیالت 
فعالیت های  به  مسئولیت ها  اين  است.  آمده  دهیاري ها  سازمان  و 
مديريتی مربوط می شوند که در مديريت روستايی مهم هستند. بر 
اساس اين ضوابط مسئولیت های اين دو سازمان مهم در مديريت 
روستايی به شرح زير بین کارکردهای مديريت توزيع می شوند. با 
توجه به استقالل نسبی اين دو از يكديگر، همه مسئولیت های آن ها 
در رابطه با يكديگر نیست و سازمان های ديگر در عرصه مديريت 
روستايي نیز با آن ها مربوط می شوند. بر اساس ماموريت و منابع 
به طور  اين سازمان ها  از  تعیین مسئولیت های سازمان ها، هر يك 
با ساير سازمان هاي ديگر  مستقل دارای مسئولیت هايی در رابطه 
مي باشند. دهیاری و شورای اسالمی نیز در زمره اين سازمان ها قرار 
می گیرند که برخی از مسئولیت ها نیز در رابطه با يكديگر )شورا يا 

دهیاری( است. 
 68 )ماده  دهیاری  با  رابطه  در  شورا  مسئولیت های 

قانون شوراها(
 الف - نظارت و پیگیري بر حسن اجرای مصوبات شوراي اسالمي 

روستا.
به  نیازها  و  نارسايي ها  کمبودها،  رفع  جهت  پیشنهاد  ارائه   - ب 

مقامات ذي ربط.
عمراني  پروژه هاي  و  طرحها  اجرای  پي گیري  و  نظارت   - هـ 

اختصاص يافته به روستا.
و - همكاري با مسؤوالن ذي ربط براي احداث، اداره، نگهداري و 
بهره برداري از تأسیسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد 

نیاز روستا در  حدود امكانات.
ط - پیگیري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق 

مقامات مسؤول. 
ع - نظارت بر حسن اجراء مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي 
جلوگیري  و  طبیعي  منابع  از  بهره برداري  و  زيست  روستا  محیط 
مراتع، جنگل ها،  مزارع،  باغ ها،  از فرسايش خاک و حفظ عمران، 
نهرهاي  و  قنوات  اليروبي  و  احیاء  محیطي،  زيست  محدوده هاي 

 متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در اين زمینه ها به شوراي بخش.
بهسازي  و  روستا  هادي  طرح هاي  تهیه  در  مشارکت   - س 

بافت هاي فرسوده و ضوابط و  مقررات ساخت و ساز.
ف - بررسي برنامه هاي پیشنهادي ارگان هاي اجرائي در زمینه هاي 
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اجتماعي،  اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير 
امور رفاهي از نظر تطبیق با  ضرورت هاي موجود در حوزه انتخابیه 
اجرائي  به شوراي مافوق و مراجع  نارسايي ها  ارائه گزارش  شورا و 

ذي ربط. 
م - انتخاب دهیار.

در اين گروه از وظايف شورای اسالمی، دهیاری يكی از چندين 
سازمان عمومی مؤثر در توسعه روستايی است که شورا بايد با آن 
روستايی  توسعه  هدف  همكاری،  اين  نتیجه  در  و  کند  همكاری 
و  همكاری  نظارت،  مسئولیت  سه  موارد  اين  در  می شود.  محقق 
ارايه پیشنهاد جهت بهبود امور روستا برای شورای اسالمی روستا 

پیش بینی شده است. 
مسئولیت های دهیاری در رابطه با شورا

دهیاری  هم از اين جهت که سازمانی مهم در مديريت روستاست 
و بايد در تعامل با شورا باشد و هم از اين نظر که باالترين مقام 
اداری آن را شورا تعیین می کند، بايد تعامل خوبی با شورای اسالمی 
روستا داشته باشد. دهیاری برای ايفای نقش خود نسبت به شورا، 
وظايف شورای  در  آن ها  از  برخی  که  دارد  قانونی  مسئولیت هايی 
برخی  شده اند.  مشخص  مختلف،  سازمان های  به  نسبت  اسالمی 
نیز صرفًا به عنوان دهیاری برای آن تعیین شده اند و شامل ساير 
اين  نمی شوند.  روستايی  مديريت  در  مؤثر  عمومی  سازمان های 
مسئولیت ها عبارتند از: بندهای الف، ب، ه، و، ط، ع، س و ف که 
در وظايف شورای اسالمی روستا، ذکر شدند. همچنین وظايف زير 
که برخي در ماده 10 اساسنامه، تشكیالت و سازمان دهیاري ها و 

برخي ديگر در ماده 69 قانون شوراها درج شده، عبارتند از: 
-اجرای  مصوبات  شورای  اسالمی  روستا )اين مصوبات تنها شامل 

مصوباتی است که مجری قانونی آن ها، دهیاری است.(
-مشارکت و همكاری با شورا در جهت پی گیری اجرای طرح های 

عمرانی اختصاص يافته به روستا.
- ارسال گزارش های درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط 

دهیار.
-حضور دهیار در زمان و مكان مقرر و پاسخگويی به سؤاالت در 

صورت تقاضای شورا.
-ارسال گزارش ماهانه فعالیت های دهیاری برای شورا 

-تهیه پیشنهاد اولیه تعرفه عوارض محلی
- ارائه بودجه ساالنه دهیاری و متمم و اصالح آن به شورا.

- پیشنهاد موارد اهدا و قبول اعانت و هدايا به نام روستا به شورا 
برای تصويب.

و  شورا  به  طرح ها  فیزيكی  پیشرفت  عدم  يا  پیشرفت  -گزارش 
پیشنهاد راه کارهای مناسب برای تسريع در اجرای آن ها.

و  ارزانی  به  نسبت  روستا  اسالمی  شورای  تصمیمات  اجرای   -

فراوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی
به  روستا  تأسیسات  و  اماکن عمومی  معابر،  برای  نام  پیشنهاد   -

شورا.
هستند  روستايی  توسعه  مديريت  در  دهیاری  وظايف  از  بخشی 
که مستقیمًا به شورای اسالمی مربوط می شوند. در ساير وظايف، 
دهیاری بدون اتكاء به شورای اسالمی بايد به اقدام الزم بپردازد 
ولی در صورت ورود شورای اسالمی به آن ها که صالحیت آن در 
قوانین تعیین شده باشد، دهیاری بايد با شورای اسالمی روستا برای 

اقدام مناسب، تعامل داشته باشد. 
نتیجه گیري

براي تعامل سازنده بین شورا و دهیاري بايد به اين مهم اذعان 
داشت که بدون در نظر گرفتن مردم اين تعامل هرگز اتفاق نخواهد 
افتاد. بنابراين ما در مديريت روستايي سه رکن اصلي يعني شورا، 
سازمان  سه،  اين  مي رسد  نظر  به  که  داريم  را  مردم  و  دهیاري 
اين  مي دهند.  تشكیل  روستايي  مديريت  سازمان  به نام  را  واحدي 
که  است  مديريتي  بخش هاي  داراي  روستايي  مديريت  سازمان 
مشارکت  تعامل،  سازمان  اين  موفقیت  رمز  و  نیستند  هم  از  جدا 
مديريت  شیوه  شد  گفته  که  همان طور  است.  متقابل  همكاري  و 
مشارکتي بعنوان مهم ترين شیوه يا سبك مديريت در عصر حاضر 
و  بیشتر  تعامل  سبب  اختیارات  و  وظايف  حفظ  ضمن  که  است 
مشارکت همه جانبه ساير اعضاي سازمان در تصمیم گیري و انجام 
راه کارهاي مناسب موجب  ارايه  با خرد جمعي و  امور مي شود که 
سازمان  تعالي  و  امور  انجام  در  کارايي  افزايش  و  هزينه  کاهش 
خواهدشد، از طرفي موضوع توسعه و توسعه پايدار در روستاها مورد 
توجه و رويكرد جديد سیاستگذاران کالن عرصه مديريت روستايي 
است که در اين رويكرد مردم بازيگران اصلي و رکن اصلي هستند 
و يابد مورد توجه قرار گیرند؛ لذا مهم ترين رهیافت تحقق توسعه 
پايدار و عدالت اجتماعي سیاست از پايین به باال و مشارکت مردم و 
بسیج منابع و تعامل شورا و دهیاري است که با مديريت مشارکتي 

توسعه روستايي امكان پذير خواهد بود.
منابع

و  قوانین  مجموعه   .)1387( عبدالهي.  مجید  و  صادق  -اکبري، 
مقررات ده و دهیاري. تهران: انتشارات قلمستان هنر.

کارکنان.  مشارکت  و  مديريت   .)1383( محمدعلی.  -طوسی، 
تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی.

علي  ترجمه:  سازماني.  رفتار  مباني   .)1395( استیون.  -رابینز، 
پارسايیان و سیدمحمد اعرابي. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي 

-حريري اکبري، محمد. )1387(. مديريت توسعه. تهران: نشر ني.
عمل.  و  تئوری  مشارکتی:  مديريت   .)1380( فرج اهلل.  -رهنورد، 

تهران: مرکز آموزش مديريت دولتی.
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در  مصوبه  تصویب  و  نظر  اظهار  به  مجاز  اسالمي  شوراهاي  1-آیا 
از  ممانعت  یا  کارگیري  به  از  اعم  دهیاري ها  پرسنلي  امور  خصوص 
در  خیر؟  یا  مي باشند  دهیاري ها  در   ... و  جدید  نیروهاي  کارگیري  به 

صورتي که پاسخ منفي است چه اقدام قانوني متصور خواهد بود؟
پاسخ: به استناد ماده 82 مكرر3 اصالحیه قانون تشكیالت، وظايف 
مورخ  شهرداران  انتخاب  و  کشور  اسالمی  شوراهای  انتخابات  و 
1386/08/27 که اشعار مي دارد: »شوراهاي موضوع اين قانون يا هر 
يك از آن ها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاري ها ،شهرداري ها 
به آن ها  يا  نمايند  به آن ها دخالت  يا شرکت ها و مؤسسات وابسته  و 
و  مديره  هیأت  عضويت  اجرايي،  مسؤولیت  واگذاري  و  دهند  دستور 
مديريت عامل به اعضاي شوراهاي مذکور در دهیاري ها، شرکت ها و 
تابعه ممنوع مي باشد.« هرگونه ورود شورا در اين مقوله  سازمان هاي 
از بدو ورود افراد در دهیاري تا به کارگیري و خدمت آن ها فاقد وجاهت 
قانوني بوده و چنان چه شوراي اسالمي روستا اقدام به دخالت در امور 
پرسنلي دهیاري ها نمايد تخلف بوده و مي توان براساس ماده 81 قانون 

موصوف، تخلف شورا را پیگیري نمود.
2- در صورتی که شورای اسالمی روستا، بنا به دالیل قانونی توسط 
هیات حل اختالف منحل گردد، آیا دهیاری روستای ذی ربط نیز منحل 

خواهد شد؟
پاسخ: نظر به ماده 81 قانون تشكیالت، وظايف و انتخابات شوراهای 
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصالحات بعدی، 
چنان چه شوراي اسالمي روستا بنا به داليل قانونی به پیشنهاد فرماندار 
منحل شود، دهیاری که بر اساس ضوابط تاسیس شده کماکان به فعالیت 
خود ادامه می دهد و دهیار نیز متولی امور محوله خواهد بود و موظف 
است کلیه وظايف مقرر قانوني را ايفا نمايد. الزم به ذکر است بر اساس 
بند 7 ماده 70 قانون شوراها، کلیه اموری که شورای اسالمی روستا 
عهده دار آن بوده، به شورای اسالمی بخش محول می شود و الزم است 

دهیار، اقدامات خود را وفق مصوبات شورای بخش انجام دهد.

مصوبات  کلیه  بر ضرورت طرح  مبني  تاکید صورت گرفته  به  3-نظر 
لطفاً  تطبیق،  هیأت   عنوان  با  هیأت هایي  در  روستا  اسالمي  شوراهاي 

جایگاه قانوني هیأت تطبیق را اعالم فرمایید.
پاسخ: هرچند براساس تبصره 1 ماده 80 اصالحیه قانون تشكیالت، 
وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مورخ 
توسط  روستا  اسالمي  شوراهاي  مصوبات  به  اعتراض   ،1392/01/27
بخشدار يا شوراي شهرستان صورت مي گیرد و هر دو مرجع در مهلت 
زماني مقرر )دو هفته( حق اعتراض به مصوبات شورا را دارا مي باشند، 
با اصالح قانون شوراها در سال 1395 و الحاق تبصره 4 به ماده 80 
)مورخ 1395/02/29( هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضويت 
و رياست بخشدار و عضويت يك قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و 
يكی از اعضای شورای اسالمی شهرستان به انتخاب اين شورا جهت 
تطبیق مصوبات شورای اسالمي روستا و بخش در محل بخشداری ها 

تشكیل مي شود. 
4-آیا شوراهاي اسالمي روستاهاي کوچک و کم جمعیت مي توانند یک 

دهیار را براي تصدي چند دهیاري انتخاب نمایند؟
پاسخ: نظر به بند 3 ذيل بند ج ماده 49 آيین نامه اجرايي تشكیالت، 
انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسالمي روستا و انتخاب دهیار 
)مصوب 1378 و اصالحات بعدي( صرفاً دهیاران دهیاري هاي با درجه 
5 و 6 ملزم به سكونت در روستاي محل خدمت مي باشند لذا انتخاب 
يك دهیار براي چند روستاي همجوار که داراي دهیاري با درجه 1 تا 
4 مي باشند توسط شوراهاي اسالمي روستاهاي ذي ربط، فاقد اشكال 
است. الزم به ذکر است طي بخشنامه شماره 35045 مورخ 93/09/10 
نیز پیشنهاد شده جهت رعايت صرفه دهیاري ها و کاهش هزينه هاي 
جاري دهیاري ها شوراهاي اسالمي روستاهاي همجوار مي توانند يك 
فرد ذي صالح را با رعايت ضوابط و مقررات براي تصدي سمت دهیار 

انتخاب نمايند.

پرسش و پاسخ حقوقي
 نیره میرزائی
کارشناس ارشد حقوق 
دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی
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5-آموزش دهیاران و اعضاي شوراهاي اسالمي روستا بر عهده کدام 
مرجع قانوني است؟

آيین نامه  ماده 51  و  ماده 49  بند ج  ذيل  بند 4  به  عنايت  با  پاسخ: 
اجرايي تشكیالت، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسالمي روستا 
و انتخاب دهیار )مصوب 1378 و اصالحات بعدي( استانداري ها موظف 
به ارايه ي آموزش هاي الزم و مورد نیاز به دهیار مي باشند. براساس بند 
7 ماده 78 مكرر 2 قانون تشكیالت، وظايف و انتخاب شوراهاي اسالمي 
کشور و انتخاب شهرداران )اصالحیه 1386/08/27( برنامه ريزي جهت 
آموزش و آشنايي اعضا شوراها از طريق برگزاري دوره هاي کوتاه مدت 
اجرايي  سازمان هاي  و  وزارتخانه ها  ساير  و  کشور  وزارت  همكاري  با 

ذي ربط، از وظايف و اختیارات شوراي عالي استان ها مي باشد. 
6-لطفاً در خصوص میزان تحصیالت فردي که توسط شوراي اسالمي 

روستا براي تصدي سمت دهیار انتخاب مي شود، توضیح دهید. 
پاسخ: همان گونه که در بند م ماده 68 قانون تشكیالت، وظايف و 
انتخاب شهرداران )مصوب 1375  انتخاب شوراهاي اسالمي کشور و 
از وظايف شوراهاي  و اصالحات بعدي( به صراحت اعالم شده يكي 
مدت  براي  مربوط،  آيین نامه  براساس  دهیار  انتخاب  روستا  اسالمي 
4 سال مي باشد. شوراي اسالمي روستا موظف است با رعايت کامل 
بند هاي ماده 49 آيین نامه اجرائی تشكیالت، انتخابات داخلی و امور مالی 
شوراهای اسالمی روستا و نحوة انتخاب دهیار )مصوب 1378/01/11 و 
اصالحات بعدي آن( دهیار را انتخاب و ضمن رعايت کلیه شرايط مندرج 
در ماده موصوف، میزان تحصیالت فرد منتخب را براساس بند ب ماده 

مذکور، به شرح زير لحاظ نمايد:
1( براي دهیاري هاي درجه يك و دو الزم است دهیار منتخب، حداقل 
دارای مدرک تحصیلی ديپلم، برای دهیاری های درجه 3 و 4 حداقل 
میزان تحصیالت فرد منتخب فوق ديپلم و در دهیاری های درجه 5 
و 6 میزان تحصیالت می بايست حداقل لیسانس باشد. اين بند برای 
دهیاری های درجه 3، 4، 5، و 6 دارای تباصری است. در صورتی که فرد 
منتخب دارای سوابق اجرايی باشد میزان تحصیالت مقرر در اين ماده، با 

لحاظ میزان سابقه در دستگاه اجرايی، کاهش می يابد.
7-آیا توهین به دهیار در حین انجام وظیفه از مصادیق جرم است؟ 

پاسخ: نظر به اين نكته که در خصوص توهین به دهیار به طور خاص، 
مجازات  قانون   608 ماده  به  استناد  با  مي توان  ندارد  وجود  صراحتي 
اسالمي توهین به دهیار را مانند توهین به افراد، به طور عام، از مصاديق 
جرم قلمداد نمود و در صورت شكايت دهیار از فردي که اقدام به توهین 
نموده، موضوع قابل تعقیب خواهد بود. الزم به ذکر است اين مهم در 
پیش نويس اليحه اصالح و الحاق موادي به قانون تاسیس دهیاري هاي 
خودکفا در روستاهاي کشور پیش بیني شده که درصورت تصويب، توهین 
به دهیار و کارکنان دهیاري در حین انجام وظیفه يا به سبب آن در حكم 
توهین به مستخدمین رسمي  دولت بوده و مرتكب به مجازات هاي مقرر 

در قوانین کیفري کشور محكوم خواهد شد.
قرارداد  انعقاد  و  مزایا  و  حقوق  پرداخت  نحوه  درخصوص  8-لطفاً 

مسئولین امور فني دهیاري ها توضیحاتي را ارایه فرمایید.
 96/03/06 مورخ   7877 شماره  ابالغیه  طي  که  همان گونه  پاسخ: 
رياست محترم سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور نیزتاکید شده 
است، نحوه پرداخت حقوق، اضافه کار، عیدي و پاداش به مسئولین امور 
فني دهیاري ها که وفق ماده 1 آيین نامه استخدامي دهیاري هاي کشور 
اساس  بر  است،  شده  منعقد  قرارداد  ايشان  با  ماه 1383،  تیر  مصوب 
بر  مصوبات شوراي عالي کار مي باشد؛ همچنین دهیاري ها مي توانند 
میزان  دهیاري،  درآمد  با  متناسب  موصوف،  آيین نامه   6 ماده  اساس 
کارآيي و بهره وري هر مستخدم تا 50 درصد حداقل حقوق را به عنوان 
فوق العاده کارآيي حداکثر 2 بار در سال، پرداخت نمايند. در خصوص 
نحوه انعقاد قرارداد مسئولین امور فني نیز مي توان گفت در صورتي که 
فردي مسئول امور فني چند دهیاري باشد، الزم است قراردادي بین اين 
فرد و دهیاري هايي که وي کارشناس فني آن هاست، منعقد شود و با 
عنايت به حجم کار هر يك از دهیاري ها، ضرورت دارد ساعات حضور 
وي در قرارداد فیمابین با دهیاري طرف قرارداد، به صراحت قید گردد و 

بر همین مبنا حقوق وي با اعمال تناسب، محاسبه گردد.
9-آیا پس از این که دهیار بودجه سنواتي دهیاري را در موعد مقرر به 
تصویب شوراي اسالمي روستا رساند، در طول سال مالی، براي انجام 
کلیه امور مالی دهیاري اعم از پرداخت هاي جاري و عمراني، مجددا نیاز 
به اخذ مصوبه شوراي اسالمي روستا هست یا خیر و آیا اصرار شورا در 

این خصوص وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ 
پاسخ: با عنايت به ماده 31 آيین نامه مالی دهیاری ها مصوب 1382، 
دهیار موظف است بودجه ساالنه دهیاری را جهت تصويب در موعد مقرر 
در آيین نامه مالی دهیاری ها تا پايان دی ماه جهت تصويب به شورای 
اسالمی ارايه نمايد. شورا نیز موظف است تا نیمه اسفند نقطه نظرات 
خود را اعالم و تا پايان اسفند ماه تصويب نمايد. با عنايت به اين نكته 
که کلیه اقدامات دهیار در چارچوب بودجه ساالنه توسط شورای اسالمی 
روستا بررسی و تصويب شده، ديگر نیازی به اخذ مصوبه جهت اجرای 
براساس  شود  يادآوری  است  الزم  نمی باشد.  مصوب  بودجه  جزيیات 
تبصره ذيل اين ماده دهیار مي تواند در صورت نیاز در طول سال مالي و 
قبل از انقضاي آن نسبت به ارايه متمم يا اصالح بودجه براي اظهارنظر 
و تصويب نهايي به شوراي روستا اقدام نمايد. همچنین براساس ماده 32 
آيین نامه موصوف، دهیار مكلف است تفريغ بودجه و صورت هاي مالي 
دهیاري  را حداکثر تا نیمه خرداد ماه سال بعد به شورا ارايه نمايد و شورا 
موظف است حداکثر تا پايان تیرماه نسبت به صورت هاي مالي و تفريغ 
بودجه  شورا اعالم نظر و تصمیم مقتضي اتخاذ و مراتب را جهت اقدام 
نمايد. اصرار شوراي اسالمي روستا در  ابالغ  به دهیاري  قانوني  الزم 

اين خصوص فاقد وجاهت قانوني است.
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از بدو تأسیس نهاد دهیاري تاکنون اقدامات فراواني در راستاي ارتقاء 
جايگاه و تقويت نقش مديران محلي در روستا صورت پذيرفت و در 
دولت تدبیر و امید، ارتقاء و تقويت نقش دهیاران به عنوان راهبرد 
قرار  توجه  مورد  روستايي  پايدار  توسعه  و  مديريت  فرايند  در  اصلي 
گرفت. به گونه اي که امروزه، به بیش از 33 هزار و 500 دهیاري 
آنان در توسعه  مجوز تأسیس داده شده است و براي تقويت نقش 
سكونتگاه هاي روستايي، سیاست هاي مؤثر و کارسازي در دستور کار 

قرار گرفته است. 
در ادامه به ارائه گزارشي آماري با عنوان »دولت يازدهم؛ ارتقاء و 
تقويت جايگاه مديريت روستايي« و اقدامات مثبت دولت جاري در 

اين زمینه، پرداخته شده است. 
1. فرایند توسعه پوشش مدیریت روستایي در کشور و طي دولت 

یازدهم
قانون  تصويب  ايران،  در  روستايي  مديريت  تحوالت  آغاز  نقطه  
تشكیالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور در سال 1375 
و سپس تصويب قانون تأسیس دهیاري هاي خودکفا در روستاهاي 
کشور در سال 1377 است که به موجب آن نهاد عمومي و غیردولتي 
دهیاري، رسماً پا به عرصه مديريت روستايي کشور گذاشت تا ضمن 
عنوان  به  روستايي،  جامعه  در  موجود  مديريتي  پر کردن خالءهاي 
بازوي اجرايي شوراهاي اسالمي روستا، در راستاي تحقق توسعه پايدار 

روستايي تالش نمايد.
صدور مجوز تأسیس دهیاري ها، به عنوان نخستین گام در تشكیل 
نهاد مديريت روستايي و به عنوان مستند قانوني اجازه  فعالیت رسمي 
و نیز تخصیص اعتبار يكي از برنامه هاي معاونت امور دهیاري هاست 

که از ابتداي راه اندازي اين معاونت آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. 
وفق قانون تأسیس دهیاري هاي خودکفا در روستاهاي کشور مصوب 
1377/4/14 به وزارت کشور اجازه داده مي شود که به منظور اداره امور 
روستاها، سازماني به نام دهیاري با توجه به موقعیت محل با درخواست 
اهالي و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقي مستقل در اين روستاها 
با  تأسیس نمايد. الزم به ذکر است که به منظور عدالت محوري و 
نهاد  خدمات  پوشش  از  بیشتر  روستايي  جمعیت  بهره مندي  هدف 
دهیاري و با عنايت به محدوديت هاي اعتباري در اين زمینه از ابتداي 
اين فعالیت در هر مقطع زماني حدنصاب جمعیتي خاصي براي صدور 
اين مجوز در نظر گرفته مي شود که در حال حاضر اين حدنصاب، 30 
خانوار جمعیت مي باشد. يعني روستاهاي متقاضي که براساس آخرين 

سرشماري عمومي نفوس و مسكن کشور حداقل 30 خانوار جمعیت 
دارند واجد شرايط دريافت اين مجوز به شمار مي آيند.

دهیاري ها  تأسیس  مجوز  صدور  فعالیت  ابتداي  از  اساس؛  اين  بر 
تاکنون، براي 33535 روستا واجد شرايط و متقاضي در سراسر کشور 
اين مجوز صادر و ابالغ شده و متعاقب آن نیز فعالیت نهاد دهیاري 
با انتصاب دهیار، توسط شوراي اسالمي روستا به صورت قانوني آغاز 
شده است و به اين ترتیب بیش از 87 درصد جمعیت روستايي کشور، 

تحت پوشش مديريت و خدمات نهاد دهیاري قرار گرفته اند.
تأسیس  مجوز   4345 تاکنون  آغاز  از  يازدهم؛  دولت  در  همچنین 
دهیاري صادر شده و به عبارت ديگر 13 درصد تعداد کل دهیاري هاي 

کشور در اين دولت تأسیس شده است. 
2. درجه بندی دهیاری ها

با توجه به وجود تفاوت هاي بسیار از لحاظ جمعیت، وسعت و درآمد 
از استقرار نهاد دهیاري در  روستاها، درجه بندي دهیاري ها که پس 
مي گیرد،  انجام  سال  دو  مدت  براي  حداقل  آن  فعالیت  و  روستاها 
مي تواند نقش بسزايي در ساماندهي و نظام بخشي دهیاري ها داشته و 
نحوه فعالیت دهیاري ها، نحوه جذب نیرو، شاخصه هاي انتخاب دهیار، 
ساختار سازماني و تشكیالتي اين نهاد، نحوه توزيع منابع و اعتبارات 

و ... را نظام بخشد.
به استناد ماده 3 اساسنامه، تشكیالت و سازمان دهیاری ها مصوب 
1380/11/21 و همچنین ماده 48 مكرر آيین نامه اجرايي تشكیالت، 
انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسالمي روستا و نحوه انتخاب 
مورخ  ک   37723 212863/ت  شماره  اصالحیه  )موضوع  دهیار 
1386/12/27هیات وزيران(، وزرات کشور موظف است هر دهیاري را 
بر اساس سه شاخص جمعیت، وسعت و درآمد از درجه يك تا شش، 
درجه بندی نمايد. در واقع اين شاخص ها، در 5 طبقه دسته بندی و به 
ترتیب از کوچك به بزرگ امتیاز دريافت خواهند کرد و مجموع کل 

امتیازات هر دهیاری، تعیین کننده درجه آن دهیاری خواهد بود. 
تأسیس  مجوز  صدور  با  زمان  هم  که؛  است  ذکر  قابل  همچنین 
دهیاری، درجه آن دهیاري به صورت موقت و با تشخیص و تأيید 
استانداری ذی ربط يك يا دو تعیین می شود و دو سال پس از آغاز 
به کار دهیاری و ارايه تفريغ بودجه، درجه آن دهیاری تعیین خواهد 
شد. در سال 1386 براي اولین بار، با پیگیري از استان هاي مختلف، 
اطالعات مربوط به درجه بندي دهیاري هاي استان هاي مختلف کشور 
جمع آوري و پس از بررسي هاي کارشناسي و رفع نواقص مربوطه، 

دولت یازدهم؛ ارتقاء و تقویت جایگاه مدیریت روستایي
 دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه روستایي
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ملي  کمیته  در  کشور  استان  دهیاري هاي 13  به  مربوط  درجه هاي 
تعیین درجه دهیاري ها، تعیین و نهايي گرديد. به اين ترتیب، در سال 

اول درجه بندي دهیاري ها، 4813 دهیاري درجه بندي شدند. 
 اين روند در سال هاي 1387 تا 1392 ادامه يافت و در اين مدت 
 1392 سال  از  شدند.  درجه  تعیین  کشور  کل  در  دهیاري   16270
آنها  به  و  تعیین  دهیاري کشور  به 3112  مربوط  درجه  نیز  تاکنون 
ابالغ شده است و همچنین با ارتقاي درجه 1764 دهیاري که قبال 
مستندات  ارسال  با  سال  دو  از  پس  و  نموده  دريافت  را  درجه هايي 
قانوني متقاضي ارتقاي درجه بوده اند، موافقت شده است. بنابراين در 

طول دولت يازدهم درمجموع با تعیین يا ارتقاي درجه 4876 دهیاري 
موافقت شده است.

الزم به ذکر است چنانچه بیش از دو سال از تاريخ تعیین و ابالغ 
درجه دهیاري ها گذشته باشد، دفاتر امور روستايي و شوراهاي اسالمي 
استانداري هاي کشور مي توانند ضمن تكمیل و ارسال اطالعات مربوط 
به شاخص هاي درجه بندي دهیاري هاي واجد شرايط )درآمد، وسعت 
و جمعیت( نسبت به ارتقاء و يا دريافت درجه دهیاري ها اقدام نمايند. 

تا پايان سال 1395؛ 19382 دهیاري درجه بندي شده اند و از اين آمار، 
بیشترين تعداد دهیاري هاي داراي مجوز و درجه بندي شده مربوط به 
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12  1733 2494 28  762 762 
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14  506 644 30  688 763 

15  133 227 31  398 357 
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جدول شماره 1. درجه بندي دهیاري هاي کشور از سال 1386 تا انتهاي سال 1395، به تفكیک استان؛ ماخذ: سازمان 
شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، معاونت امور دهیاري ها، دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه روستایي

استان خراسان رضوي با تعداد 2494 مجوز و تعداد 1733 دهیاري 
داراي درجه مي باشد.

براساس ماده 49 آيین نامه اجرايي قانون شوراها، سطح تحصیالت 
اي  گونه  به  مي شود.  تعیین  دهیاري  هر  درجه  با  متناسب  دهیاران 
که در دهیاري هاي درجه 1 و 2 سطح تحصیالت حداقل ديپلم، در 
دهیاري هاي درجه 3 و 4 ، فوق ديپلم و در دهیاري هاي درجه 5 و 6 
سطح تحصیالت لیسانس براي احراز سمت دهیار تعیین شده است. 
همچنین درجه هر دهیاري يكي از عوامل تاثیرگذار بر میزان حقوق و 
مزاياي دهیار ذي ربط مي باشد. از مجموع 19382 دهیاري درجه بندي 
شده تا پايان دولت يازدهم، تعداد 14651 دهیاري داراي درجه 1 و 2، 
تعداد 3943 دهیاري داراي درجه 3 و 4 و تعداد 788 دهیاري داراي 

درجه 5 و 6 مي باشند. 
جمع بندي

با توجه به اينكه مديريت روستايي يكي از ارکان اساسي در توسعه 

پايدار  توسعه  و  برنامه ريزي  فرايند  در  است،  کشوري  هر  روستايي 
سكونتگاه هاي روستايي نیز جايگاه ويژه اي دارد. لذا  توجه به جايگاه 
از  آن،  نقش  ارتقاي  و  تقويت  براي  برنامه ريزي  و  محلي  مديريت 

اهداف اساسي برنامه هاي توسعه اي کشور ايران اسالمي مي باشد. 
بنابراين توجه به اين مهم از آغاز تأسیس نهاد دهیاري و بويژه در دولت 
يازدهم، همواره در دستور کار سیاست گذاران و برنامه ريزان کشوري 
بوده است. مشاهده وضعیت مديريت روستايي در کشور نشان داد که 
همواره دولت تدبیر و امید نگاه خاص و قابل تأملي به جايگاه مديران 
محلي که متولیان توسعه سكونتگاه هاي روستايي کشور مي باشند، 
داشته است و همواره تالش نموده تا با اقدامات مؤثر و کارآمد در اين 
زمینه، شامل افزايش صدور مجوز تأسیس نهاد دهیاري و تخصیص 
اعتبار، میزان پوشش مديريت روستايي و نقش و جايگاه آنان را توسعه 
دهد و بسترهاي الزم براي توسعه پايدار روستايي و تحقق اهداف 

سیاست هاي اقتصاد مقاومتي را فراهم نمايد.
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 رو

فی
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مـ

مقدمه
روستاي اسالمیه يا فراشاه با جمعیتي بالغ بر 1655 نفر )550 خانوار( 
به عنوان يكي از روستاهاي هدف گردشگري استان يزد در دهستان 
پیشكوه واقع در بخش مرکزي شهرستان تفت در دره اي کوهپايه اي 
و معتدل قرار دارد. از  جنوب غربي شهر يزد به سمت شهر تفت که 
خارج مي شويم پس از طي مسافتي حدود 30 کیلومتر در 10 کیلومتري 
مرکز شهرستان تفت در دامنه شمالي شیرکوه و در مجاورت کوه معروف 
در  اسالمیه  چشم نواز  روستاي  که  مي رسیم  عريض  دره اي  به  عقاب 

حاشیه راه تفت-دهشیر با بناهاي خشتي و گلي در آن آرمیده است. 
با توجه به موقعیت جغرافیايي روستاي اسالمیه و واقع شدن آن در 
محور يزد- شیراز، موجب شده اين روستا از قديم االيام به عنوان قطب 
تجاري و يك مرکز ارائه دهنده خدمات رفاهي به گردشگران و مسافران 
مطرح باشد. وجود آسیاب های آبی فراوان و برج چیل در ورودي روستا، 
که در قديم به عنوان محلي براي دريافت ورودي از مسافران بوده، خود 

شواهدی بر اين ادعا هستند.  
در دهه هاي اخیر عواملي همچون آثار تاريخي، بافت خشتي، آب و 
هواي دلچسب و نزديكي روستا به مرکز استان نیز باعث شده روز به روز 
بر تعداد واحدهای خدماتی و تجاری اين روستاي زيبا براي ارائه خدمات 
شبانه روزي به گردشگران و مسافران افزوده شود. همین موضوع موجب 

شده ساکنین روستا نسبت به ساير روستاهاي منطقه کمتر مهاجرت 
نمايند و روستاي اسالمیه به عنوان يكی از روستاهای فعال و مهاجر 

پذير در شهرستان تفت و استان يزد مطرح باشد .
همچنین در سالهاي اخیر طرح هاي متعددي نیز براي توسعه و آباداني 
روستا توسط دهیار فعال و توانمند روستا با همكاري و مساعدت شوراي 
اسالمي و اهالي خوب روستا و پشتیباني و حمايت مسئولین به اجراء 
درآمده که موجب شده روستاي اسالمیه مانند نگیني زيبا در استان يزد 

بدرخشد و گردشگران زيادي را به خود جذب نمايد.
الزم به ذکر است اين روستا عالوه بر برخورداري از شورای اسالمی 
روستا و دهیاري، داراي دفتر پست و مخابرات، بانك کشاورزی، خانه 
بهداشت، شرکت تعاونی روستايی، دفتر آب روستايی، مدارس ابتدائی و 
راهنمايی پسرانه و دخترانه، خوابگاه دانشجويی، مهد کودک، شورای 
براي  گردي  بوم  زيباي  هاي  اقامتگاه  همه  از  مهمتر  و  اختالف  حل 

اسكان گردشگران نیز هست. 
آب و هواي روستا

ارتفاع روستاي اسالمیه از سطح دريا به طور متوسط 1700 متر است 
ولي با توجه به اقلیم نیمه بیاباني منطقه، آب و هواي روستا، جزء اقلیم 
خشك و نیمه خشك مي باشد. مقدار متوسط بارندگی سالیانه منطقه بر 
اساس آمار ايستگاه های هواشناسی منطقه 133/3 میلیمتر است که 

 اسالمیه؛ روستایي تاریخي و سرسبز در استان یزد
 حسن قدیانی
کارشناس دفتر هماهنگي عمراني و خدمات روستایي 
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بیشترين میزان بارش در فصول پايیز و زمستان به وقوع مي پیوندد. 
دوره خشكی هوا حدود شش ماه از اوايل خردادماه تا اواخر آبان ماه به 
طول می انجامد و در فصل زمستان به دلیل ارتفاع روستا از سطح دريا 
و کويري بودن منطقه، هوا بسیار سرد و در بعضي از ايام دارای يخ بندان 
است. بر اساس بررسي انجام گرفته پیرامون آب و هواي پیشكوه تفت، 
حداکثر دمای مطلق منطقه 37/5 درجه سانتی گراد در تیرماه و حداقل 
دمای مطلق 16/5 درجه سانتیگراد زير صفر در بهمن ماه بوده است 
فراوانی  دارای  و  غربی  شمال  سال  طول  در  غالب  باد  وزش  .جهت 
12/2 درصد با حداکثر سرعت 74 کیلومتر در ساعت است که وجود تپه 

شن های روان، نمايانگر بادخیز بودن منطقه می باشد.
 پوشش گیاهي روستا

با میزان  پوشش گیاهی منطقه حدود 14 درصد تولید علوفه مرتعی 
سالیانه 31 کیلوگرم در هكتار است که جزء مراتع ضعیف استان يزد 
محسوب می شود. ساير گونه هاي گیاهی منطقه نیز با توجه به ارتفاع و 
اقلیم منطقه گونه های مهاجم نظیر چرخك، جاور، شور، کنگر است که 
تیپ غالب پوشش گیاهي منطقه محسوب شده و از لحاظ مرتعی اهمیت 
چندانی ندارد ولی از لحاظ جلوگیری از روان آب سطحی و فرسايش آبی 

نقش به سزايي را ايفا مي نمايد. 
با توجه به کوهستاني بودن منطقه داروهای گیاهی متنوع مانند: آويشن، 
ريواس، سیاشم، کاکوتی، گل گاوزبان، پیاز کوهی و در اطراف روستا و 

در دامنه شیرکوه می رويد و همچنین در باغات و زمین های کشاورزی 
نیز به صورت خودرو گیاهان دارويي شاطره، شیرين بیان ، گل خطمی، 
گل خواصی، رناس و نعناع نیز می رويد که بديهي است در صورت 
مناسبي  درآمدزايي  و  کارآفريني  موجب  مي تواند  مطلوب  بهره برداري 

براي اهالي روستا شود. 
مشاغل مردم روستا

کشاورزی، دامداری، زنبورداری، پرورش ماهي و کرم ابريشم از جمله 
و در  دارند  اشتغال  آنها  به  اسالمیه  اهالي روستاي  است که  مشاغلي 
سال هاي اخیر  تعدادی کارگاه و کارخانه نیز در روستا مستقر شده است. 
ارائه  و  داري  مغازه  روستا  اهالي  اشتغال  بیشترين  االيام  قديم  از  ولی 
خدمات رفاهي به مسافران عبوری از محور يزد – شیراز و حتی مردم 
شهرستان بوده که وجود تعداد زياد فروشگاه در روستا گواهی بر اين 

ادعاست.
علیرغم کمي بارندگي و کمبود آب در منطقه، باغات متعددي نیز برای 
پرورش و ثمردهی انواع درختان و گیاهان با توجه به شرايط اقلیمی و 
نوع آب و خاک فراهم شده که حاصل سخت کوشی مردم روستاست. 
آلبالو،  آلو، سیب، به، هلو،  بادام، زردآلو،  انار،  انواع درختان میوه مانند: 
آلوچه، توت، خرمالو، سنجد، گردو، گالبی، انجیر، انگور و گیالس که از 
اين میان آن ها درختان انار و بادام بیشترين تعداد را به خود اختصاص 

داده اند. 

تصویر یک: بناهاي خشتي روستا

تصویر سه: چشمه تامهر

تصویر دو: طبیعت کوهستاني و زیباي روستا

تصویر چهار: نماي مسجد قدمگاه
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انواع سبزيجات و صیفی جات، نخود، ماش، عدس، لوبیا، سیب زمینی، 
گندم، جو، ذرت، آفتابگردان، چغندر، شلغم، يونجه  نیز توسط کشاورزان 
روستا کشت مي شود که کشت گندم، جو و يونجه و در سال های پرآبی 

کاشت نخود و ماش از رونق بیشتری در روستا برخوردار است.
اماکن طبیعی و گردشگري روستا

در  بكري  و  زيبا  اماکن طبیعي  منطقه،  بودن  به کوهستاني  توجه  با 
روستاي اسالمیه و مناطق اطراف آن وجود دارد. رشته کوهی از شیر کوه 
معروف به شیر کوه صغیر از غرب به شرق کشیده شده که در زمستان 
عمدتاً پوشیده از برف و در فصل بهار در تمام دره های آن دارای آب 
فراوان است که براي عالقمندان به طبیعت گردي و کوهنوردي بسیار 

جذاب و زيبا مي باشد. 
اين رشته کوه از دو سازند متفاوت تشكیل شده که سازند زيرين آن 
گرانیت و سازند فوقانی آن رسوبات آهكی مي باشد که به صورت دگر 
شیب روی گرانیت رسوب کرده اند. با فرسايش بخش هايی از اليه های 
يافته اند.  رخنمون  گرانیتی  سنگهای  روستا  غربی  جنوب  در  آهكی 
همچنین در اين قسمت از کوه های روستا بعضی از پديده های کارستی 
نیز مشاهده مي شود که براي عالقمندان و پژوهشگران پديده هاي 

زمین شناسي بسیار جالب و حائز اهمیت مي باشد. 
يكي ديگر از زيبايي هاي طبیعي منطقه، غار اسالمیه در دامنه ارتفاعات 

شیر کوه صغیر است که داراي آثار تاريخی متعددي در درون خود است. 
اين غار به عرض 20 وارتفاع 20 متر بقايايی از يك قلعه قديمی مربوط 
به دوره اشكانیان را در خود جاي داده است. اين قلعه قديمي دارای هفت 
ديوار است که از خشت های بزرگ با ابعاد 40*40*12سانتیمتری و با 

مالت کاهگل ساخته شده اند.
کوه زيبای عقاب معروف به عقابكوه با ارتفاع 140 متر از سطح روستا 
که از دور منظره عقاب نشسته ای را دارد از ديگر مناظر طبیعي زيبا در 
روستاي اسالمیه است. جنس اين کوه آهكی و در غرب روستا واقع 

شده است.
مهم ترين جاذبه گردشگري روستاي اسالمیه چشمه تامهر است که 
از اوايل بهار آب در آن جاری شده و با توجه به میزان بارندگی سالیانه 
تا حدود مهرماه دارای آبی سبك، زالل، گوارا و همیشه خنك است 
که به همین دلیل نام چشمه تامهر نهاده شده است. اين چشمه پرآب 
ترين چشمه شهرستان تفت به شمار مي آيد و عالقمندان بسیاري را 
از شهرستانهاي تفت و يزد و ساير نقاط در فصل هاي بهار و تابستان 

به خود مي کشاند. 
ديگر جاذبه هاي طبیعي روستا وجود دو کوه ريگ در شرق و شمال 
شرقی روستا است. اين کوه ريگ ها هم اکنون غیر فعال هستند و به 
وسیله پوشش گیاهي تثبیت شده اند. همچنین کوه های شمالی روستا 
که داراي جنس آهكی بوده و از نظر ژئومورفولوژيكی بقايايی از يك 
پوشیده شده  با رسوبات جديدتر  يافته هستند که  فرسايش  طاقديس 
فرسايش، مخروطه  برابر  در  مقاومت کم  دلیل  به  اين کوهها  در  اند. 

افكنه های زيبايی به وجود آمده اند. 
آثار تاریخی روستا

ابن  علی  قدمگاه  مسجد  اسالمیه  روستاي  تاريخي  مكان  مهم ترين 
و  است  معتبر  سند  دارای  قدمگاه  دومین  که  است  )ع(  الرضا  موسی 
درسال 512 ه.ق به امر گرشاسپ بن علی از امرای کاکويه ی ديلمی 
از  آثار ثبت شده ملي است. مسجدی مقدس که  ساخته شده و جزء 
قديم االيام تعداد بسیار زيادی از مردم در آن حاجات زيادی را از آقا علی 
ابن موسی الرضا)ع( گرفته اند و مأمن مردم از بالياي طبیعي همچون 

سیل بوده است. 
ديگر آثار باستانی و تاريخي روستا مسجد جامع اسالمیه و بافت تاريخی 
اطراف آن است که در ايران منحصر به فرد مي باشد و در حال حاضر در 

تصویر پنج: بافت تاریخي روستا

تصویر هفت: باغات روستا

تصویر شش: معابر روستا
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دست بازسازی و آماده سازي براي بازديد گردشگران داخلي و خارجي 
است. اين مسجد قديمي نیز جزء آثار ملي ثبت شده است.  

همچنین يك برج قديمي در ورودی روستا از سمت شیراز به نام برج 
چیل وجود دارد که در قديم محل دريافت عوارض ورودي به روستا از 
مسافران و تجار بوده که بیانگر جايگاه روستا از لحاظ داد و ستد در 

منطقه و ورود مسافران از روزگار گذشته است. 
اطراف  و مجموعه  الدين  انبار سیف  آب  ساله،  چنار کهنسال 1500 
آن، آسیاب آبی روستا که آخرين آسیاب آبی باقیمانده از چندين آسیاب 
فعال گذشته است، خانه های خشتي با ارزش و قديمي، کوچه باغ هاي 
تاريخي، باغات انار محالت عشق آباد، تخته بند، هشت کله، تل يخدان، 
پادشاهی و روی سل و نیز دربي تحت عنوان »درب کهك« که تقسیم 
گاه آب قنات می باشد از ديگر جاذبه هاي روستاي اسالمیه است که 
مي تواند مورد بازديد گردشگران داخلي و خارجي قرار گیرد و خاطره اي 

خوش از روستاي زيباي اسالمیه را در اذهان باقي بگذارد.
 آیین و رسوم روستا

استان يزد و به ويژه شهرستان تفت يكي از مراکز مهم عزاداري در 
سوگ امام سوم شیعیان آقا اباعبداهلل الحسین )ع( است از اين رو در 
ماه هاي محرم و صفر مراسم متعددي در روستاي اسالمیه برگزار مي 
شود. از جمله مراسم نخل برداری در ايام عاشورا و اربعین حسینی، روز 
وفات پیامبراکرم )ص( و شهادت امام حسن مجتبی)ع( و روز شهادت 
امام علی)ع( و ذبح گاو، گوسفند و شتر در هنگام مراسم نخل برداري 

مي باشد. برگزاري مراسم پرشور سوگواری ايام شهادت سید و ساالر 
شهیدان در محله های مختلف روستا، مراسم پرسه زنی در روز تاسوعای 
حسینی ، طبخ برنج و تقسیم آن در دو روز تاسوعا و عاشورای حسینی بین 
عموم مردم، پخت آش گندم معروف به آش امام حسینی و تقسیم آن 
بین اهالي و برگزاري مراسم روضه خوانی در مسجد حضرت رقیه )س( 
در اربعین شهادت ساالر شهیدان از جمله مراسمي است که عالقمندان 
زيادي را از اقصي نقاط کشور به ويژه استان يزد به شهرستان تفت و 

روستاي اسالمیه مي کشاند. 
عملكرد دهیاري روستا 

دهیار فعال و پرتالش روستاي اسالمیه سرکار خانم سمیه منتظری با 
تحصیالت کارشناسي ارشد و دانشجوی دکتری معماری دانشكده هنر 
ومعماری است که در المپیاد دهیاران کشور موفق به کسب رتبه ممتاز 
متعدد  و  اهمیت  حائز  فعالیت هاي  و  پژوهش ها  دلیل  به  شدند. ضمناً 
سالهاي  برتر، طي  پژوهشگر  دهیار  عنوان  به  سال 1391  در  ايشان، 
93 تا 95 به عنوان دهیار برتر استان و در سال 1394 نیز به عنوان  
دهیار نمونه در زمینه گردشگری انتخاب شدند. هر چند که ايشان تأکید 
به  اسالمیه  روستاي  آباداني  و  توسعه  در مسیر  آنچه  مي کنند که هر 
اهالي  و  اعضاي شوراي اسالمي  با همكاري و مساعدت  آمده  دست 
پايان  در  است.  بوده  و حمايت مسئولین  پشتیباني  نیز  و  روستا  خوب 
به اختصار در قالب يك گزارش تصويري برخي از طرح هاي اجرا شده 

توسط دهیاري ارائه مي شود. 
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 ها
ـی

ونـ
عــا

با ت

مقدمه
در راستاي کاهش تصدي گري دولت و نهادهاي عمومي غیر دولتي، 
سرعت بخشیدن و تسهیل برنامه هاي عمراني و خدماتي دولت در مناطق 
روستايي و همچنین فراهم  نمودن بستر مناسب جهت استفاده از توان 
بالقوه و بالفعل دهیاري ها براي پیشبرد وظايف و اهداف مورد انتظار در 
راستاي توسعه پايدار روستايي، تفاهم نامه همكاري مشترکي بین وزارت 
کشور و وزارت تعاون سابق در خصوص ايجاد و توسعه بخش تعاون در 
مناطق روستايي کشور در سال 1386 منعقد شد. در چارچوب تفاهم نامه 
نیاز، شرکت هاي تعاوني  مذکور و فراهم شدن زمینه هاي قانوني مورد 
دهیاري ها با عضويت صددرصدي و سرمايه گذاري شخصیت حقوقي 
نهاد دهیاري در سطح بخش و يا شهرستان هاي کشور تاسیس شد که 
عملكرد مثبت و انتفاع اعضا )دهیاري ها( از خدمات تعاوني سبب شد که 
روند تشكیل اين تعاوني ها در سطح کشور افزايش يابد به گونه اي که تا 

سال 1396 تعداد اين شرکت ها به 839 تعاوني برسد. 
اين  فعالیت  سابقه  از  سال  ده  از  بیش  گذشت  به  توجه  با  بنابراين 
از اين شرکت ها در کارنامه کاري خود تجربیات و  شرکت ها،  برخي 
نوآوري هاي قابل ارائه اي را دارند که مي تواند براي ساير شرکت هاي 
تعاوني دهیاري ها الگو باشد، همچنین تقدير از شرکت هاي تعاوني موفق، 
خالق و مبتكر مي تواند نقش مؤثري در افزايش انگیزه و کارآمدي اين 
دهیاري هاي  و  رو سازمان شهرداري ها  اين  از  باشد.  داشته  شرکت ها 
کشور به منظور شناسايي، معرفي و نشر طرح ها و ايده هاي موفق تعاوني 
ساير  الگوبرداري  و  ترغیب مجريان  و  تشويق  و همچنین  دهیاري ها 
تعاوني  دهیاري ها، »نخستین جشنواره طرح هاي برگزيده شرکت هاي 
تعاوني دهیاري هاي کشور« را در روز شنبه 15 اسفندماه 1394 در استان 

البرز برگزار کرد.
اهداف برگزاري جشنواره:

شناسايي و معرفي ظرفیت هاي سرمايه گذاري در مناطق روستايي 
تشويق و حمايت از طرح هاي درآمدزا در مناطق روستايي 

سطح  افزايش  و  جمعیت  تثبیت  براي  الزم  زمینه هاي  فراهم نمودن 
مشارکت روستايیان

اشتغال زايي و کاهش فقر و محرومیت زدايي در روستاها 
ارتقاء و بهبود شاخص هاي توسعه محلي

انتقال تجربیات و دانش بومي به دهیاري هاي سراسر کشور
ارتقاي سطح و توان علمي و اجرايي مديران محلي

حفاظت و بهره گیري از منابع و ذخاير موجود در روستاها و استفاده از 
ظرفیت هاي موجود

تبادل تجربیات موفق شرکت هاي تعاوني دهیاري ها
خودکفايي و خود اتكايي نهاد دهیاري 

توسعه و ترويج فرهنگ تعاون در دهیاري ها
ارتقاي بهره وري در تعاوني دهیاري ها

تقويت روحیه نوآوري و خالقیت در شرکت هاي تعاوني دهیاري ها
شايان ذکر است که بر اساس نظام نامه اجرايي جشنواره و زمان بندي 
آن، 70 طرح از 16 استان کشور پس از بررسي  در کمیته هاي استاني 
روستايي(  توسعه  مديريت  و  برنامه ريزي  )دفتر  جشنواره  دبیرخانه  به 
ارسال شد که پس از بررسي طرح هاي ارسالي بر اساس شاخص هايي 
و  محیطي  ظرفیت هاي  با  تناسب  اقتصادي،  توجیه  داشتن  همچون: 
از  الگوبرداري  قابلیت  و  آباداني روستا  و  بر عمران  تأثیرگذاري  بومي، 
سوي ساير شرکت هاي تعاوني دهیاري ها در کمیته ارزيابي حوزه معاونت 
ارائه در جشنواره مذکور  امور دهیاري ها، 21 طرح از 10 استان براي 
انتخاب شد. سپس طرح هاي منتخب جشنواره در قالب پاورپوينت توسط 
از  ارائه و پس  تعاوني  دهیاري هاي ذي ربط  مديران عامل شرکت هاي 
استماع و طرح پرسش هايي توسط هیئت داوران )متشكل از معاونت 
امور دهیاري ها و مديران کل حوزه معاونت مذکور، دو نفر از مديران کل 
منتخب دفاتر امور روستايي و شوراهاي استانداري ها و اعضاي هیئت 
علمي دانشگاه و نمايندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي( با در نظر 
گرفتن شاخص هايي همچون: نوآوري و خالقیت، سودآوري و بازگشت 
سرمايه، میزان اشتغال زايي و توسعه اقتصادي، بهره برداري حداکثري از 
منابع و امكانات، بهره گیري از ظرفیت ها و مزيت هاي نسبي،  رفع نیاز 
اعضا يا منطقه و قابلیت تعمیم و الگوبرداري، ارزيابي و بر اساس امتیاز 
کسب شده، 3 طرح به عنوان »طرح برتر« و 4 طرح بعدي به عنوان 
»طرح شايسته تقدير« از سوي هیات داوران انتخاب، معرفي و مورد 

تقدير قرار گرفتند. 
براساس نظر نهايي هیات داوران،  »شرکت تعاوني دهیاري هاي بخش 
زالیان« از استان مرکزي با طرح »کارخانه لبناتي و تولید فرآورده هاي 
لبني« به عنوان اولین طرح برتر معرفي شد. همچنین »شرکت تعاوني 
دهیاري هاي رفسنجان« از استان کرمان با طرح »کارخانه 120 تني 
آسفالت«، عنوان دومین طرح برتر را به خود اختصاص داد و »شرکت 
صنعتي  »کارخانه  طرح  با  يزد  استان  اردکان«  دهیاري هاي  تعاوني 
آهك«، به عنوان سومین طرح برتر تعاوني دهیاري هاي کشور معرفي 

شد. 
استان خراسان  از  بجستان«  دهیاري هاي  تعاوني  همچنین »شرکت  
قنوات«،   باالدست  در  گابیون بندي  عملیات  »اجراي  طرح  با  رضوي 

 گزارش برگزاري نخستین جشنواره طرح هاي
برگزیده شرکت هاي تعاوني دهیاري ها

 سیدسیامک جاهد، زهرا رفیعي
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»شرکت تعاوني دهیاري هاي بخش طارم سفلي« از استان قزوين با 
بخش  دهیاري هاي  اتحاد  تعاوني  »شرکت  زيتون«،  »فرآوري  طرح 
لجستیك  ناوگان  »کنترل  طرح  با  گیالن  استان  از  کوچصفهان« 
تعاوني  »شرکت  و   »GPRS – GPS سامانه  توسط  دهیاري ها 
دهیاري هاي بخش زيدآباد سیرجان« از استان کرمان با طرح »تولید و 
توزيع نان سنتي« به ترتیب به عنوان 4 طرح شايسته تقدير معرفي شدند 
و در پايان مراسم نیز  منتخبین جشنواره مورد تجلیل قرار گرفته و لوح 
تقدير و تنديس نخستین جشنواره طرح هاي برگزيده تعاوني دهیاري ها 
به آن ها اهدا شد. در ادامه شرح مختصري از مشخصات طرح هاي برتر 
و شايسته تقدير نخستین جشنواره طرح هاي برگزيده تعاوني دهیاري ها 

آورده شده است.  
نام طرح: کارخانه لبنیاتی و تولید فرآورده های لبنی )طرح برتر 1(

مجري طرح: شرکت تعاوني توسعه روستایي دهیاران بخش زالیان 
)استان مرکزي(

سال آغاز اجراي طرح: 1392
هزينه اجرا: 25 میلیارد ريال ) 16 میلیارد ريال از سرمايه شرکت تعاونی 

و 9 میلیارد ريال مشارکت بخش خصوصی(
تولید  و  تن   150 از  بیش  روزانه  شیر  جذب  ظرفیت  تولید:  ظرفیت 

محصول
فاز در  نفر در 3  از 180  اشتغال روزانه بیش  اشتغال: ظرفیت  میزان 

بخش های گوناگون تولیدی 
محصوالت تولیدي: انواع پنیر، ماست، شیر، انواع خامه و دوغ

اهداف و ضرورت ها:
شیر  فراوان  تولید  و  موجود  ظرفیت هاي  به  توجه  با  تعاونی  شرکت 
توسط واحدهاي تولیدي در منطقه، با هم فكري و برنامه ريزي مناسب 
نسبت به سرمايه گذاري در بخش فرآوري شیر و تولید محصوالت لبني 
کارخانه اي را با مساحتي بیش از 18000 مترمربع از طريق مشارکت با 

بخش خصوصي در سال 1392 احداث نمود. 
مزاياي اجراي طرح در منطقه:

1- جمع آوري و فرآوري شیر تولیدي مازاد شهرستان )حدود 200 تن(
2- خريد نقدي شیر از تولیدکنندگان 

3- ايجاد اشتغال و بهره گیري از نیروهاي بومي
4- کمك به افزايش تولید و رونق اقتصادي روستاها

نام طرح: کارخانه آسفالت 120 تني )طرح برتر 2(
مجري طرح: شرکت تعاوني دهیاري هاي بخش مرکزي رفسنجان 

)استان کرمان(
•• سال آغاز اجراي طرح: 1393 

• هزينه اجرا: 15 میلیارد ريال 
• ظرفیت تولید: تولید روزانه تا 800 تن آسفالت

میزان اشتغال: میزان اشتغال 53 نفر به طور مستقیم و 200 نفر به طور 
غیر مستقیم 

• محصوالت تولیدي:  آسفالت
اهداف و ضرورت ها:

هدف از اجراي طرح، کمك به نوسازي جاده هاي خاکي و نامناسب 
شهرستان  روستاهاي  مردم  مطمئن  و  آسان  تردد  ايجاد  و  روستاها 
رفسنجان با همكاري دهیاري ها و شرکت تعاوني با کاهش هزينه هاي 

مربوط به زيرسازي و آسفالت کامل راه ها مي باشد. 
مزاياي اجراي طرح در منطقه:

1- تامین نیاز دهیاري ها شهرداري ها به آسفالت
2-کمك به بهبود معابر شهري و روستايي

3-کاهش هزينه هاي اجرايي
4-ايجاد اشتغال و کمك به توسعه خدمات جانبي

نام طرح: کارخانه تولید آهک صنعتی )طرح برتر 3(
اردکان  شهرستان  روستایي  همیاران  تعاوني  شرکت  طرح:  مجري 

)استان یزد(  
• سال آغاز اجراي طرح: 1392
• هزينه اجرا: 120 میلیارد ريال 

• ظرفیت تولید: تولید ساالنه 95000 تن آهك صنعتی
• میزان اشتغال: اشتغال مستقیم کارخانه آهك حدود 45 نفر و غیر 

مستقیم آن حدود 100 نفر 
• محصوالت تولیدي: آهك و دلومیت صنعتي

اهداف و ضرورت ها:
برای تولید هر تن فوالد بسته به نوع فرآيند تولید حدود 50 الی 75 
کیلوگرم آهك و دولومیت مورد نیاز می باشد. اين نیاز فرصتی را ايجاد 
با تأسیس يك کارخانه تولید آهك صنعتی اشتغال و  کرده است که 
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کسب و کار جديدی در منطقه اردکان آغاز شود. 
مزاياي اجراي طرح در منطقه:
1- تامین نیاز صنايع فوالدي

2- ايجاد اشتغال و درآمد پايدار
3- افزايش تولید و بهره برداري از منابع محلي

4- ارتقاي سطح خدماتي منطقه و ايجاد زمینه هاي الزم براي صنايع 
وابسته

نام طرح: احداث گابیون هاي سنگي در حوزه آبخیز و باالدست قنوات 
)طرح شایسته تقدیر 1(

شهرستان  دهیاري هاي  گستر  روستا  تعاوني  شرکت  طرح:  مجري 
بجستان )استان خراسان رضوي(

••• سال آغاز اجراي طرح: 1393
• هزينه اجرا: 2 میلیارد ريال 

• میزان اشتغال: 10 نفر  
متراژ اجرا شده: حدود2500 متر مكعب

اهداف و ضرورت ها:
با  مقابله  خاک،  فرسايش  از  جلوگیري  منظور  به  تعاوني  شرکت 
کاشت  سیالب ها،  و  سیل  خسارت هاي  از  جلوگیري  خشكسالي، 
اشتغال  ايجاد  و  اجرا شده  گابیون هاي  باالدست  در  درختي  گونه هاي 
عملیات  طريق  از  آبخیزداري  عملیات  اجراي  به  اقدام  درآمدزايي  و 
بیولوژيكي )کپه کاري، بذرکاري و نهال کاري( و عملیات مكانیكي شامل 
بندهاي سنگ چین مالتي، گابیوني و چپري در آبراهه هاي کوهستاني 
کرده است. ساختن اين بندها از شسته شدن آبراه ه ها جلوگیري مي شود 
و آب هاي جاري شده فرصت ذخیره شدن در خاک را خواهند داشت 
سپس مي توان در کنار آن درخت ها و بوته هاي مناسب را کاشت و از 

نابود شدن خاک نیز جلوگیري کرد.
مزاياي اجراي طرح در منطقه:

با توجه به اينكه در شهرستان بجستان تاکنون هیچ شرکت ساختماني 
و عمراني بومي براي انجام پروژه هاي آبخیزداري وجود نداشته است 
اينگونه  مجاور  شهرستان هاي  از  ساختماني  و  عمراني  شرکت هاي  و 
پروژه ها را انجام مي دادند. از اين رو درآمد حاصل از اجراي طرح نصیب  
شهرستان نمي شد که با بكارگیري نیروهاي ماهر و آموزش ديده توسط 

شرکت تعاوني روستاگستر دهیاري هاي بجستان و با تعامل بسیار خوبي 
که شرکت با اداره منابع طبیعي شهرستان دارد براي اولین بار اينگونه 
پروژه ها را شرکت تعاوني روستا گستر دهیاري هاي بجستان در حوزه 
منابع طبیعي انجام داد و در هر سال عالوه بر هزينه پروژه و اشتغالزايي 

حدودا 100 میلیون ريال درآمدزايي براي شرکت ايجاد مي نمايد.
نام طرح: فرآوری زیتون )طرح شایسته تقدیر 2(

مجري طرح: شرکت تعاونی دهیاری های بخش طارم سفلی )استان 
قزوین(

••• سال آغاز اجراي طرح: 1392
تاسیسات  شامل  ريال  میلیون   2200 بر  بالغ  هزينه ای  اجرا:  هزينه 
و 500  ماشین آالت  خريداری  بابت  ريال  میلیون  و 2000  ساختمانی 
میلیون ريال بابت راه اندازی و نصب دستگاه و تاسیسات صرف نموده 

است.
ظرفیت تولید: 40 تن در سال

میزان اشتغال: 35 نفر 
 محصوالت تولیدي: زيتون فرآوري شده

اهداف و ضرورت ها:
و  کشاورزان  تولیدات  از  حمايت  اشتغال،  ايجاد  با هدف  اين شرکت 
باغدران منطقه، بسته بندی محصول زيتون و صادرات آن به استان های 
همجوار طرح بسته بندي و فرآوري زيتون را در دستور کار خود قرار داد. 
اين بخش با دارا بودن 56 روستای زيتون خیز و با بیش از 8417 هكتار 
باغ زيتون، رتبه اول تولید زيتون را در کشور دارد. از سوي ديگر نبود 
صنايع بسته بندي مناسب و حضور دالالن و واسطه ها، باعث متضرر 
شدن کشاورزان شده و منجر به کاهش تولید و ارزش افزوده در منطقه 
با مشارکت ساير  دهیاران بخش طارم سفلی  تعاوني  اين  از  مي شود. 
دهیاران بخش اقدام به خريد دستگاه های بسته بندی و فرآوری زيتون 

نمود. 
مزاياي اجراي طرح در منطقه:

1- ايجاد اشتغال و درآمد پايدار 
2- عرضه زيتون با کیفیت باال در قالب بسته بندي بهداشتي 

3- افزايش درآمد باغداران و کشاورزان
براي  پايدار  بازار  ايجاد  و  دالالن  و  واسطه ها  دست  کاهش   -4

تولیدکنندگان 
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نام طرح: سامانه کنترل ناوگان دهیاري ها )طرح شایسته تقدیر 3(
مجري طرح: شرکت تعاونی اتحاد دهیاری های بخش کوچصفهان 

)استان گیالن( 
••• سال آغاز اجراي طرح: 1388

• هزينه اجرا: 50 میلیون ريال
• میزان اشتغال: 2 نفر

اهداف و ضرورت ها:
با توجه به گستردگي و پراکنش سیستم ناوگان ماشین آالت  عمراني 
و خدماتي حوزه دهیاری ها و تعاوني دهیاری ها و همچنین لزوم کنترل 
مي رسد  نظر  به  مذکور  ماشین آالت  فعالیت  و  عملكرد  بر  نظارت  و 
بهره گیري از فن آوري هاي نوين از جمله GPS و ثبت اطالعات مربوط 
کمك  مي تـ واند  ماشین آالت  خدمت رساني  مكان هاي  و  ساعات  به 
فراواني به مديريت منابع و امكانات دهیاري ها نمايد. از اين رو استفاده 
از تكنولوژي موصوف منجر به کاهش هزينه ها، خدمت رساني بیشتر و 
افزايش کارآمدي و بهره وري ماشین آالت شود. مزاياي اجراي طرح در 

منطقه:
1- مديريت صحیح منابع

2- کاهش هزينه هاي نگهداري و جاري ماشین آالت
3- افزايش سوددهي و کارايي ماشین االت

4- کنترل مستمر و مستند ناوگان ماشین آالت دهیاري ها
نام طرح: تولید و توزیع نان سنتي )طرح شایسته تقدیر 4(

مجري طرح: شرکت تعاوني دهیاري هاي بخش زید آباد شهرستان 
سیرجان ) استان کرمان(

••• سال آغاز اجراي طرح: 1394
• هزينه اجرا: 200 میلیون ريال

• میزان اشتغال: 20 نفر 
محصوالت تولیدي: نان سنتي سبوس دار

بهره  برداران طرح: زنان روستايي
اهداف و ضرورت ها:

بیكاري زنان روستا و کمبود درآمد روستايیان و هچنین کمبود نان با 
کیفیت در سطح شهرستان از موارد مهم اجراي اين طرح مي باشد.

با  نان  ارائه  و  روستايي  زنان  براي  اشتغال  منظور  به  تعاوني  شرکت 
افراد مستعد و  با شناسايي  با گندم کامل به مصرف کنندگان،  کیفیت 
توانمند طي توافقي با آنها و تحويل آرد گندم کامل به ايشان و نظارت 
بر پخت نان در منازل با کیفیت مناسب و جمع آوري نان ها و در نهايت 
توزيع بین سوپر مارکت هاي شهرستان در اين طرح همكاري مي کند. 

مزاياي اجراي طرح در منطقه:
1- ايجاد اشتغال و کسب درآمد براي زنان خانه دار روستاهاي بخش 

)در حال حاضر براي 20 نفر اشتغال ايجاد نموده است.(
2- خدمت رساني به مردم شهرستان و اعضاء 

به  توجه  با  که  اعضاء  و  شرکت  براي  مناسب  بسیار  سوددهي   -3
درخواست روزافزون پیش بیني مي گردد ماهیانه حداقل دويست میلیون 

ريال درآمد براي شرکت در بر داشته باشد.
تعاوني  جشنواره  نخستین  برگزاري  به  توجه  با  که  نمود  اشاره  بايد 
دهیاري ها در سال 1394 و نتايج مثبت حاصل از اين اقدام و همچنین 
تعاوني هاي کشور،  توسط ساير  موفق  الگوبرداري طرح هاي  و  تعمیم 
برگزيده  طرح هاي  جشنواره  دومین  برگزاري  براي  الزم  برنامه ريزي 
تعاوني دهیاري ها در نیمه دوم سال جاري )1396( صورت گرفته است. 
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انی
جهــ

ه 
ــرب

تـج

مقدمه
 APO:Asian(به دنــبــال دعــوت سازمــان بهره وري آسیايي
جمله  از  عضو  کشورهاي  از   )Productivity Organization

شرکت  منظور  به  نماينده  معرفي  براي  ايران  اسالمي  جمهوري 
در کارگاه آموزشي توسعه اجتماع محلي و الگوي ساموئل اندونگ 
بهره وري  ملي  سازمان  دعوت  متعاقبًا  و  نوين(  روستاي  )جنبش 
ذي ربط  سازمان هاي  از  کشور(  برنامه ريزي  و  مديريت  )سازمان 
معرفي  براي  دهیاري هاي کشور  و  از جمله سازمان شهرداري ها 
نماينده مذکور، اينجانب در مصاحبه سازمان مذکور شرکت نموده 
و پس از ارسال نتايج مصاحبه و پیشینه علمي براي APO، به 
شرکت  براي  رسمًا  ايران  اسالمي  جمهوري  نماينده  تنها  عنوان 
در دوره مذکور دعوت شدم. پس از هماهنگي هاي الزم در تاريخ 
نشست  در   )1395 تیرماه   13 تا   7(  2016 ژوئیه   3 تا  ژوئن   27
مذکور حضور يافته و ضمن مشارکت فعال در مباحث مطرح شده و 
بحث هاي متعدد گروهي و نیز ارائه تجربه توسعه روستايي در ايران  
و الگوي دهیاري ها به زبان انگلیسي  براي 18 نماينده از 16 کشور 
اساتید متعدد کشور کره جنوبي در زمینه  نیز سیاست گذاران و  و 
توسعه پايدار و پاسخ به پرسش هاي مطرح شده، با الگوي توسعه 
اندونگ به صورت  با عنوان ساموئل  روستايي کشور کره جنوبي 
نظري و عملي آشنايي پیدا کردم. در پايان نیز به عنوان يكي از 
4 سرگروه اصلي دوره، جمع بندي مباحث دوره را براي کشورهاي 

شرکت کننده ارائه دادم. 
کشورهاي شرکت کننده

عضو  کشورهاي  از  تعدادي  دوره  اين  در   
APO شامل بنگالدش، کامبوج، جمهوري چین 
)تايوان(، هندوستان، اندونزي، جمهوري اسالمي 
ايران، الئوس، مالزي، مغولستان، میانمار، نپال )2 
نماينده(، پاکستان، فیلیپین، سري النكا، تايلند )2 

نماينده( و ويتنام حضور داشتند.
اهداف دوره

و  نظر  تبادل  و  بحث  آزمون،  به  کارگاه  اين 
توسعه  تجربه  و  دانش  گذاشتن  اشتراک  به 
اجتماع محور در جمهوري کره )ROK( پرداخت 
بود  آن  شرکت کنندگان  از  دوره  اصلي  انتظار  و 

که بصیرتي نسبت به توسعه پايدار اجتماع محلي 

بیابند. اين امر با تأکید ويژه بر ساموئل اندونگ )جنبش روستاي 
و  پذيرفت  صورت  اقتصادي  و  روستايي  توسعه  راهبرد  و  نوين( 

تجارب جمهوري کره در آن معرفي شدند.
برنامه هاي دوره

تمرکز اصلي در اين دوره بر آموزش نظري و عملي الگوي موفق 
)جنبش  اندونگ  ساموئل  عنوان  با  جنوبي  کره  روستايي  توسعه 
به صورت  آن  براي  متعددي  برنامه هاي  که  بود  نوين(  روستاي 
فشرده طراحي شده بود. از جمله سخنراني ها و نشست هاي تعاملي 
در  روستايي  توسعه  سیاست گذاران  نیز  و  صاحب نظران  با  متعدد 
کره جنوبي و شرکت در مباحث و گفت وگوهاي انتقادي با آن ها، 
با  آشنايي  و  اندونگ  ساموئل  موزه  از  بازديد  گروهي،  بحث هاي 
پیشینه و میراث ارزشمند تاريخي آن، شرکت در اجالس جهاني 
سال 2016 ساموئل اندونگ در شهر گیونگجو و حضور در جلسات 
متعدد آن با موضوعات جمعیت و فقر، آموزش، سالمت عمومي، 
مديريت منابع طبیعي، توسعه پايدار و متعاقبًا بازديد از روستاهاي 
موفق در اجراي ساموئل اندونگ، بازديد از مرکز فناوري کشاورزي 
در شهر ايچئون و در نهايت جمع بندي مباحث دوره در قالب 4 
ايران،  کشورهاي  )از  سرگروه   4 توسط  ارائه  و  مديريت  با  گروه 
تجارب  اين دوره  در  پاياني.  روز  در  نپال(  و  پاکستان  بنگالدش، 
حوزه روستايي کشورهاي شرکت کننده به اشتراک گذاشته شد که 
در اين شماره خالصه اي از تجربیات تعدادي از کشورها را با هم 

مرور مي کنیم.

تجربه توسعه اجتماع محلي در کره جنوبي و الگوي ساموئل اندونگ 
)جنبش روستاي نوین(

 دکتر محمدصادق صادقي پور
m.sadeghipour@atu.ac.ir

تصویر شماره 1: ارائه تجربه توسعه روستایي ایران توسط نماینده جمهوري 
اسالمي ایران براي نمایندگان سایر کشورها

]قسمت اول[
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تصویر شماره 2: بازدید از مرکز فناوري کشاورزي در شهر ایچئون

تجارب تعدادي از کشورهاي شرکت کننده
1- جمهوري اسالمي ایران

ايران  از توسعه روستايي  تاريخچه اي  ارائه تجربه کشورمان،  در 
ذکر شد که از حدود 150 سال قبل تا 50 سال قبل در سیطره 
مالكان عمده زمین ها و کدخداها به نمايندگي از آن ها بوده است 
به  ارضي کمكي  اصالحات  قانون  دهه 1340 شمسي هم  در  و 
توسعه روستايي نمي کند زيرا هدف اصلیش کاهش اقتدار مالكان 
و کدخداها در قیاس با دولت مرکزي بوده است. به هرحال تا قبل 
از وقوع انقالب اسالمي توسعه روستايي از نظام و سامان مناسبي 
برخوردار نبوده و مشارکت مردم در اداره امور روستاها بسیار پايین 
بوده است. پس از انقالب اسالمي با شكل گیري جهاد سازندگي 
زيرساخت هاي  و  جاده ها  ساخت  عرصه  در  روستاها  در  تحولي 
روستايي مشاهده مي شود اما پس از تصويب دو قانون شوراها و 
دهیاري ها در دهه 1370 توسعه نوين روستايي مبتني بر مشارکت 
مردمي در ايران بنیان نهاده مي شود که چهره روستاها را دگرگون 

مي سازد و تاکنون نیز ادامه دارد.
2- بنگالدش

 SFB: Syngenta Foundation( ر بنگالدش، بنیاد سینگنتا 
با عناوين »طرح  Bangladesh( دو طرح توسعه کشاورزي را 
يكپارچه حمايت از کشاورزي« )IASP( و »طرح کشاورزي پايدار 
براي اجتماع محلي سانتال« )SASC( را از ژوئیه سال 2011 با 
هدف افزايش درآمد و فرصت هاي معیشتي براي کشاورزان خرد 
به طريقي  بازار  به  دسترسي  بهبود  و  بهره وري  ارتقاي  از طريق 
در  سینگنتا  بنیاد   ،2014 سال  در  است.  درآورده  اجرا  به  پايدار، 
بنگالدش فعالیت هاي طرح خود را گسترش داد و 4500 خانوار 
روستايي ساکن در مناطق کم جمعیت و حاشیه اي در چهار بخش 
شمال غربي )رانگپور، ديناجپور، نیلفاماري و ناتور( را تحت پوشش 
قرار داد و به طور قابل مالحظه اي در زمینه کشاورزي و درآمدهاي 
فعالیت  و  کار  زمینه  در  نوآورانه  الگوهاي  طريق  از  آن ها  خانوار 

کمك نمود.  
3- کامبوج

زمینه  در  کامبوج  ضعف  و  قوت  نقاط  مهم ترين 
توسعه روستايي عبارتند از: 

نقاط قوت: حمايت هاي قدرتمند شامل سازمان هاي 
سیاست هاي  و  قوانین  بخش ها،  ساير  و  مردم نهاد 
براي  بنیادي  که  مختلف  بخش هاي  در  حمايتي 
يك چارچوب کاري قدرتمند، جامع و قانوني فراهم 

مي سازند.
نقاط ضعف: الزام هاي قانوني ضعیف، منابع انساني 
ضعیف، تأثیر اجتماعي و زيست محیطي منفي ناشي 
از طرح واگذاري زمین هاي دولتي، تأثیرات اقتصادي 

اجتماعي مین هاي زمیني، فقدان هماهنگ کننده مناسب میان  و 
بخش هاي مختلف شامل سازمان هاي مردم نهاد، بخش خصوصي 

و دولت. 
4- جمهوري چین )تایوان(

در جمهوري چین )تايوان( برنامه آموزش نیروي انساني به اجرا در 
مي آيد که بنیان اصلي توسعه پايدار اجتماع محلي است. دوره هاي 
آموزشي در 4 سطح مفهوم عمران روستايي و روش هاي اجرايي 
را به روستايیان آموزش مي دهند به نحوي که خودشان کارهاي 
انجام دهند و به سمت تحقق اهداف  مربوط به روستاي خود را 
اجتماع خود گام بردارند. روستايیان به کمك اين برنامه آموزش 
قادر مي شوند که منابع ارزشمند اجتماع محلي خود را دوباره کشف 
کنند، اعتماد به خويشتن در انجام امور روستا را احیا نمايند و به 

جانب توسعه پايدار روستايي حرکت کنند. 
5- هندوستان

توسعه اجتماع محلي در هندوستان با چالش هاي متعددي مواجه 
در  آنكه ضعف  ويژه  به  مي کنند.  کند  را  توسعه  فرايند  که  است 
و  سالمت  آموزش،  شامل  توسعه  روستايي  زيرساخت هاي 
بهداشت، جاده ها و ... وجود دارد و مشكالتي از قبیل سنت گرايي، 
مي خورند.  چشم  به  نیز  خرافات  و  جنسیتي  مسائل  پدرساالري، 
از جمله طرح  برنامه هايي  اجتماع محلي  توسعه  براي  دولت هند 
ملي اشتغال روستايي مهاتما گاندي را به اجرا در مي آورد که اساس 
آن تسهیل 100 روز اشتغال روزمزد براي هر خانوار در طول سال 
بپردازند و دستمزد  نیاز به مهارت  است که به کار ساده و بدون 
آن 150 روپیه براي هر نفر است که براساس ارزيابي کیفیت کار 

صورت گرفته پرداخت مي شود.
توضیح: در شماره  هاي آتي به تجربیات سایر کشورهاي 
شرکت کننده،  مباحث طرح شده در سخنراني هاي اصلي، 

تشریح سیر توسعه کره جنوبي و  تبیین ساموئل آندونگ به 
عنوان جنبش روستاي نوین خواهم  پرداخت.
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و  مقاومتی  اقتصاد  ملی  همايش  اولین 
حضور  با  ماه  فروردين   19 روستايی  توسعه 
حسن  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 
اسحاق  دکتر  جمهوري،  رئیس  روحانی 
جهانگیري معاون اول رئیس جمهوري، دکتر 
دکتر  کشور،  وزير  فضلي  رحماني  عبدالرضا 
سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستايی 
و مناطق محروم کشور و جمعي از دهیاران 
در  روستائي  نمونه  کارآفرينان  و  منتخب 

وزارت کشور برگزار شد.
رئیس جمهور در اين همايش با بیان اينكه 
روستا بايد ستون اقتصاد کشور و خانه روستا 
اينكه  بر  تأکید  با  باشد  تولیدی  کارگاه  بايد 
می توان، روستا را زنده، آباد و متحول کرد، 
گفت: اگر به دنبال اقتصاد مقاومتی هستیم، 

مقاومت اقتصاد از روستاها آغاز می شود.
امروز همه  اينكه  بر  تأکید  با  روحانی  دکتر 
و  کشور  آبادانی  و  توسعه  دنبال  به  بايد 
اگر در بخش  باشیم، گفت:  روستاهای خود 
شاهد  می توانیم  شديم،  موفق  کشاورزی 
اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال باالتر 

در کشور باشیم.
روستا  کلمه  اينكه  بیان  با  جمهور  ريیس 
در  که  من  برای  و  روستايیان  همه  برای 
زندگی  روستا  در  نوجوانی  و  کودکی  دوران 
گفت:  است،  خاطره انگیز  همواره  کرده ام، 
و  پاک  قلب  محبت،  صفا،  معنای  به  روستا 
مهربان، ارتباط نزديك تر انسان ها با خداوند 
بزرگ، حضور نوابغ بزرگ، تولید و خودکفايی 
از  نیازمندی های روستا  نبود که  است. رسم 
شهر تأمین شود بلكه برعكس شهرستان ها، 
روستاها را منبع تولید مواد غذايی، کشاورزی 
و صنايع دستی می دانستند و مردم در روستا 
صنايع  صاحب  کشاورزی،  کار  کنار  در 
کوچكی هم بودند و معتقدم که خانه روستا 

بايد کارگاه تولیدی باشد.
همواره  اينكه  بر  تأکید  با  روحانی  دکتر 
و  توسعه  بر  را  وزرا  و  کارگزاران  مسئولین، 
اين  گفت:  می خواند،  فرا  روستاها،  آبادانی 
فراخوان نه به خاطر اينكه يك روستايی زاده 

و حرکت  تولید  آن که  خاطر  به  بلكه  هستم 
مهاجرت های  از  پیشگیری  و  اقتصادی 
روستا  لذا  می شود  آغاز  روستاها  از  بی رويه 
يك  سربلند  اقتصاد  ستون  و  پايه  می تواند 

کشور باشد.
در  امروز  اينكه  به  اشاره  با  جمهور  ريیس 
که  خانوار   10 باالی  روستای  کشورمان 
ورود  گفت:  ندارد،  وجود  باشد،  نداشته  برق 
اقدام بزرگی است و می تواند  برق به روستا 
ايجاد  روستاها  توسعه  در  را  جديدی  تحول 
نیرو  وزير  اعالم  اساس  بر  همچنین  و  کند 
زمینه  در  بزرگی  تحول  شاهد   ،97 سال  در 
آب رسانی به روستاها خواهیم بود و در طول 
آب  روستا  و 200  هزار   5 به  يازدهم  دولت 
حالی  در  اين  است؛  رسیده  سالم  آشامیدنی 
است که در سال 92 رديفی در بودجه برای 
آب روستايی وجود نداشت، اما سال 95، دو 
اختصاص  حوزه  اين  به  تومان  میلیارد  هزار 
 200 و  هزار   2 از  بیش  نیز  امسال  و  يافت 
اختصاص  روستايی  آب  برای  تومان  میلیارد 
دولت  اين  برنامه ريزی  با  و  يافت  خواهد 
روستاهای  همه  به  آب رسانی   ،97 سال  در 

کشور، تكمیل خواهد شد.
دکتر روحانی افزود: 5 هزار و 200 روستايی 
می کنند،  استفاده  سالم  آب  از  امروز  که 
شامل  را  نفر  میلیون   4 بر  بالغ  جمعیتی 

می شود و اين نشان دهنده ارزشمند بودن اين 
آرامش،  با  تا روستايیان  حرکت بزرگ است 
رفاه و بهداشت بیشتر بتوانند در روستا زندگی 

کنند.
زمینه  در  دولت  اقدامات  جمهور  ريیس 
گازرسانی به روستاها را مورد اشاره قرار داد 
و گفت: تا سال 92، جمعًا به 14 هزار روستا، 
گازرسانی شده بود و در طول اين دولت، به 
حدود 9 هزار روستای ديگر گازرسانی انجام 
و  واقعیت ها  رسانه ها،  کاش،  و  است  شده 
خدمات اين دولت را برای اين مردم توضیح 
می دادند، گر چه هر روستا و روستايی، يك 

رسانه برای دولت مظلوم يازدهم است.
حمايت  اگر  اينكه  بیان  با  جمهور  ريیس 
کارآفرينان  و  تالشگران  روستايیان،  مردم، 
پرسنگالخ  راه  اين  نمی توانستیم  حتمًا  نبود 
را ادامه دهیم و امید ما در اين راه به خدای 
خاندان  و  پیامبر)ص(  به  ما  توسل  و  متعال 
رسالت و به هدايت های مقام معظم رهبری 
و حمايت های مردم عزيز است و ادامه اين 
مسیر می تواند ما را به مقصد برساند و هیچ 

ترديدی در رسیدن به مقصد نهايی نداريم.
امروز شاهد  کرد:  روحانی خاطرنشان  دکتر 
سراسر  در  درمانی  و  بهداشتی  بهتر  شرايط 
کشور و به ويژه در روستاها هستیم به طوری 
که 995 خانه بهداشت و 2 هزار و 700 مرکز 

با حضور رئيس جمهوري، معاون اول رئيس جمهوري و وزیر کشور؛

اولين همایش ملی اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی برگزار شد
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درمانی در اين دولت ساخته شده و بیش از 6 
هزار مرکز هم در دست تكمیل است.

در  دولت  اقدامات  ادامه  در  جمهور  ريیس 
به  اينترنت  و  ارتباطات  شبكه  توسعه  زمینه 
روستاها را مورد اشاره قرار داد و گفت: امروز 
دسترسی به ارتباطات و اينترنت يك ضرورت 
است و روستايیان با استفاده از اين امكانات 
می توانند محصوالت خود را به طور مستقیم 
به بازار عرضه کنند. لذا يكی از مواردی که 
بر آن تأکید دارم، ارتباط مستقیم تولیدکننده 
و مصرف کننده است و مسیر آن هم شبكه 
ارتباطات و اينترنت می باشد و در طول اين 
دولت 25 هزار روستا به اينترنت وصل شدند 

و روز به روز بر تعداد آن ها افزوده می شود.
 3 دولت  اين  در طول  افزود:  روحانی  دکتر 
احداث  روستايی  راه  کیلومتر   467 و  هزار 
روستايی  راه های  از  کیلومتر  و 7 هزار  شده 
آسفالت شده است و اين به معنای آن است 
گام  به  گام  روستايی  زيرساخت های  که 

تكمیل تر می شود.
ريیس جمهور گفت: 152 هزار شغل برای 
اشتغال  نیازمند  اما  شده،  ايجاد  روستايیان 
گذشته  سال  پايیز  لذا  هستیم،  بیشتری 
مجلس  تقديم  فوريت  دو  با  را  اليحه ای 
شورای اسالمی کرديم تا 1/5 میلیارد دالر از 
صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستايیان 
مجلس  نمايندگان  از  و  يابد  اختصاص 
را در دستور  می خواهم که هرچه زودتر آن 

کار قرار دهند. 
برای  دولت  اين  در  افزود:  روحانی  دکتر 
تسهیالت  روستايی  خانه   691 و  هزار   253
آينده  برای  بايد  البته  است.  شده  پرداخت 
روستا کارهای بزرگتری انجام شود و آن چه 

تاکنون انجام شده، گام های اولیه است.
امنیت  ضرورت  ادامه  در  جمهور  ريیس 
شغلی دهیاران را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
امنیت شغلی دهیاران از پايه ها و اساس رونق 
گرفتن کار و تالش برای روستاها است و از 
وزير کشور می خواهم، طرحی را که در اين 
زمینه در کمیسیون دولت مطرح است، زودتر 

نهايی کرده و به هیأت وزيران ارائه دهد.
دکتر روحانی تصريح کرد: دهیاران دلسوز، 
توانمند و غیور، واسطه دولت و ملت هستند 
و بايد بتوانند با خاطری آسوده فعالیت خود را 

دو چندان کنند.
از ظرفیت  استفاده  ادامه،  ريیس جمهور در 
بانوان در مسئولیت هاي مختلف مديريتی را 
به نفع کشور دانست و اظهار داشت: از اينكه 
بانوان بار مسئولیت های مختلف را بر دوش 
بگیرند کشور نفع می برد و بايد توجه ويژه ای 
عالی  البته در شورای  اين بخش داشت.  به 
اشتغال هم تأکید کردم که امروز بايد شغل 
به  بانوان  تا  کنیم،  وارد  خانه ها  داخل  به  را 

راحتی بتوانند مشغول کار شوند.
که  بدانیم  بايد  کرد:  تصريح  روحانی  دکتر 
عفت، حجاب، تقوا و اخالق بانوان کشورمان 
هیچ منافاتی با کار و تالش ندارد و بانوان ما 

پرچمدار حجاب و عفاف هستند.
ارائه  لزوم  بر  تأکید  با  جمهور  ريیس 
گفت:  روستايیان  به  ارزان قیمت  تسهیالت 
بانك مرکزی مكلف است برای همه وام های 
زير 100 میلیون روستايیان، تسهیالت الزم 
را  ديرکرد  و  جريمه  بدون  بازپرداخت  برای 
اعمال کند و همه بانك ها نیز موظف هستند، 
اين وظیفه را انجام دهند تا روستايیان بتوانند 

در مسیر توسعه کشور گام بردارند.
دکتر روحانی افزود: به همه استانداران نیز 
دسترسی  روستاها  همه  در  که  کردم  تأکید 
به مراکز ورزشی برای جوانان و مخصوص 
موجب  ورزش  که  چرا  کنند،  ايجاد  بانوان 

سالمت و نشاط جامعه است.
ريیس جمهور خاطرنشان کرد: همچنان که 
جايی  به  سالم  رقابت  بدون  علم  و  اقتصاد 
تعالی  و  رشد  برای  نیز  روستاها  نمی رسد، 

خود، بايستی بین خود رقابت کنند.
وی خاطرنشان کرد: روستاها را به مسابقه 
شود.  ايجاد  نشاط  تا  کنید  وادار  ورزشی 
مسائل  در  روستاها  بین  پرورش  و  آموزش 
ايجاد  مسابقه  وظیفه  يك  عنوان  به  علمی 
کند در زمینه قرائت قرآن ، شعر، رياضیات و 

ادبیات بايد رقابت سالم ايجاد کرد.
جهانگیري  اسحاق  دکتر  همايش  اين  در 
سخناني  طي  جمهور  ريیس  اول  معاون 
و  تولید  کانون  مهم ترين  اينكه  بر  تأکید  با 
هستند،  روستاها  کشور  در  سرمايه گذاري 
را  استعدادها و ظرفیت ها  بتوانیم  بايد  گفت: 

در روستاها شناسايي و به فعلیت برسانیم.
معاون اول ريیس جمهور، اقتصاد را مسئله 

داليل  به  افزود:  و  کرد  عنوان  کشور  اول 
به  ايران  اقتصادي  مسائل  به  بايد  متعدد 
صورت ويژه بپردازيم؛ بايد راهكارهايي پیدا 
ايران را به دوره شكوفايي  کنیم که اقتصاد 
دشمنان  که  چرا  برسانیم  مستمر  رشد  و 
مي خواهند از همین طريق به ما آسیب بزنند 
کنند  زمین گیر  را  کشور  خودشان  باور  به  تا 
زيرا اقتصاد در واقع سمبل کارآمدي مديريت 
که  است  اين  دشمنان  تالش  و  است  نظام 

مردم طعم شیرين مديريت نظام را نچشند.
شرايط  در  که  نسخه اي  کرد:  تصريح  وي 
شده  تدوين  کشور  اقتصاد  براي  فعلي 
بلندمدت  دوره  وارد  را  کشور  مي تواند  و 
شكوفايي اقتصادي کند، سیاست هاي اقتصاد 
مقاومتي است و اقتصاد مقاومتي قادر است 
و  انسجام  سطوح  تمام  در  کشور  داخل  در 

هماهنگي ايجاد کند.
اقتصاد  اينكه  بیان  با  جهانگیري  دکتر 
دروني  ظرفیت هاي  بر  شدت  به  مقاومتي 
کشور متكي است، گفت: تك تك کانون هاي 
تا  دورافتاده  روستاي  از يك  جمعیتي کشور 
پايتخت هر کدام ظرفیت هاي منحصربه فرد 
که  است  اين  مديريت  هنر  و  دارند  را  خود 
ظرفیت هر نقطه از کشور را شناسايي و به 

فعلیت برساند.
وي با تاکید بر اينكه اقتصاد مقاومتي متكي 
يكي  کرد:  خاطرنشان  است،  ملت  آحاد  بر 
مقاومتي،  اقتصاد  رويكردهاي  مهم ترين  از 
است  اقتصاد  برون گرايي  و  کردن  مردمي 
اقتصادي  عنوان  به هیچ  مقاومتي  اقتصاد  و 
داشته  رابطه  قطع  دنیا  با  که  نیست  منزوي 
در  را  اول  حرف  دنیا  با  تعامل  بلكه  باشد 

اقتصاد مقاومتي مي زند.
صورت گرفته  اقدامات  به  اشاره  با  وي 
همه  علي رغم  گفت:  کشور  روستاهاي  در 
که  مسائلي  از  يكي  شده،  انجام  کارهاي 
امروز با آن روبرو هستیم شكاف در زندگي 
و  امكانات  زيرا  است  روستايي  و  شهري 
مختلف  نقاط  در  عادالنه  به صورت  خدمات 

کشور توزيع نمي شود.
موجود  از خالءهاي  يكي  جهانگیري  دکتر 
و  دانست  مديريتي  خالء  را  روستاها  در 
دولت  در  روستاها  شوراهاي  انتخاب  گفت: 
اصالحات کلید زده شد و يكي از مهم ترين 
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دست  به  کشور  امور  اداره  که  بود  کارهايي 
شوراهاي  امروز  شود.  انجام  مردم  خود 
تبديل  تاثیرگذار  کانون هايي  به  روستايي 
امور روستاها را  اداره  شده اند که مديريت و 

برعهده دارد.
در  دهیار  هزار   31 حضور  به  اشاره  با  وي 
عرصه،  اين  در  بانوان  فعالیت  و  روستاها 
گفت: برخي از دهیاري ها اقدامات خالقانه اي 
براي تولید و ايجاد اشتغال انجام داده اند که 
آن ها  تا  معرفي  جامعه  در  اقدامات  اين  بايد 

تشويق شوند.
دکتر جهانگیري با بیان اينكه دولت از محل 
تاکنون  افزوده  ارزش  بر  مالیات  درآمدهاي 
7 هزار میلیارد تومان اعتبار به دهیاري هاي 
اختصاص  توسعه اي  امور  انجام  براي  کشور 
سال  بودجه  در  داشت:  اظهار  است،  داده 
جاري سهم 20 درصدي دهیاري ها از محل 
چرا  يافته  افزايش  درصد   35 به  درآمد  اين 
که مديريت دهیاري ها در سال هاي گذشته 

مطلوب بوده است.
معاون اول ريیس جمهور افزود: با ابتكارات 
آب رساني،  براي  ويژه اي  منابع  شده  انجام 
است  يافته  اختصاص  روستايي  گاز  و  برق 
هماهنگي  با  روستاها  در  کارها  همه  بايد  و 

دهیارها انجام شود.
بیشتري  سهم  دولت  اينكه  بیان  با  وي 
منابع  محل  از  خالق  و  موفق  دهیاران  به 
روستايیان اختصاص خواهد داد، تاکید کرد: 
اقتصادي اي  طرح هاي  از  بايد  نیز  دهیارها 
دفاع کنند که اين طرح ها امكان ادامه حیات 

دارند.
هزار   25 برخورداري  از  جهانگیري  دکتر 
روستا از نعمت اينترنت و 10 هزار مرکز آي 
اين  گفت:  و  داد  خبر  روستاها  در  تي  سي 
امكانات باعث شده تا روستايیان براي انجام 
نداشته  شهرها  در  حضور  به  نیاز  خود  امور 
باشند و بايد روستايیان از اين امكانات براي 
امروز  شوند.  بهره مند  خود  روستاي  معرفي 
معرفي جاذبه هاي گردشگري مي تواند باعث 
گردشگران  حتي  و  شود  روستاها  در  رونق 

خارجي را به روستاها جذب کند.
عبدالرضا  دکتر  همچنین  همايش  اين  در 
سخناني  طي  کشور  وزير  فضلي  رحماني 
تومان  میلیارد   300 و  هزار   7 پرداخت  از 

و  اجرا  و  يازدهم  دولت  در  دهیاری ها  به 
پروژه  از 33 هزار و 760  بیش  بهره برداری 
با  گفت:  و  داد  خبر  مدت  اين  در  عمرانی 
و  توازن  عدم  از  بخشی  دولت،  اين  تالش 

تعادل در روستاها جبران شد.
اجرايی ترين،  دهیاران،  کرد:  تصريح  وي 
اجرايی  مديران  به هنگام ترين  و  مؤثرترين 
کشور هستند و از ويژگی آن ها فعال بودن، 
به  بودن  مردم  همراه  و  دلسوز  توقعی،  کم 

صورت 24 ساعته است.
اين مدت  در  اينكه  بیان  با  رحمانی فضلی 
وزارت کشور چهار هزار و 345 دهیاری جديد 
تاسیس کرد، گفت: رويكرد اليحه دهیاری ها 
که توسط وزارت کشور تهیه و به دولت ارائه 
شد و در کمیسیون های مربوطه به تصويب 
افزايش  اختیارات دهیاری ها،  افزايش  رسید، 
قدرت  و  هماهنگی  برای  درآمدها  میزان 

اجرايی بیشتر دهیاری هاست.
وی با بیان اين که در اين اليحه به امنیت 
گفت:  است،  شده  توجه  نیز  دهیاران  شغلی 
در مقايسه با 10 هزار و 300 میلیارد تومان 
اعتباری که از سال 80 تاکنون به دهیاری ها 
ارائه شده بود، 7 هزار و 300 میلیارد تومان 
در سه سال گذشته به دهیاران پرداخت شده 

است.
از اجرا و بهره برداری  وزير کشور همچنین 
با  عمرانی  پروژه   760 و  هزار   33 از  بیش 
به وسیله  تومان  میلیارد   400 و  هزار   2 رقم 

دهیاران در سه سال گذشته خبر داد.
در  دهیار  زن   888 گفت:  فضلی  رحمانی 
و  هزار  دو  به  گذشته  چهارسال  مدت  طول 
168 نفر در عرصه مديريت روستايی افزايش 
يافت که نشانگر 144درصد افزايش مديريت 

زنان در روستاها است.
طرح   109 و  هزار  يك  کرد:  اضافه  وی 
اشتغال زايی نیز توسط دهیاران در طول سه 
سال گذشته ايجاد شده که نشان می دهد بايد 
مكان های  عنوان  به  روستايی  به حوزه های 
حیاتی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه 
شود؛ در غیر اين صورت با مهاجرت و عدم 
استفاده از ظرفیت اين مناطق مواجه خواهیم 

بود.
تاسیس  بدو  از  شد:  يادآور  فضلی  رحمانی 
دهیاری ها تا کنون 16 هزار و 111 دستگاه 

داده شده  روستاها  به  عمرانی  آالت  ماشین 
که سه هزار و 619 دستگاه در طول سه سال 

گذشته بوده است.
روستای   31 اينكه  به  اشاره  با  کشور  وزير 
انتخاب شده که  استان کشور  نمونه در 31 
برای  توسعه  الگوی  عنوان  به   96 سال  در 
خواهند  معرفی  کشور  روستاهای  همه 
درصد   22 واگذاری  کرد:  خاطرنشان  شد، 
تجهیزات و ماشین آالت عمرانی به روستاها 
و 56 درصد پايگاه آتش نشانی احداث شده در 
روستاها در دوران دولت تدبیر و امید انجام 

شده است.
معاون  رضوی  ابوالفضل  سید  دکتر 
کشور  محروم  مناطق  و  روستايی  توسعه 
تدبیر  دولت  در  گفت:  همايش  اين  در  نیز 
و  محصوالت  عرضه  نمايشگاه   2 امید  و 
برگزار  عشاير  و  روستايیان  توانمندی های 
باعث  آن ها،  توانمندی های  سطح  که  شده 

حیرت شهرنشینان بوده است.
همه  در  امروز  اينكه  به  اشاره  با  وی 
بیكار  بدون  روستاهای  کشور  استان های 
امید  و  تدبیر  دولت  در  کرد:  اضافه  داريم، 
افزايش  و  بهبود  و  پايدار  اشتغال زايی  برای 
درآمد روستايیان اقدامات و تدابیر موثری به 

کار گرفته شد.
محروم  مناطق  و  روستايی  توسعه  معاون 
کشور با اشاره به پرداخت تسهیالت با نرخ 
به  صفر  سود  نرخ  حتی  و  رقمی  تك  سود 
تشكل های اقتصادی روستاهای مرزی اظهار 
 150 از  بیش  مجموعا   95 سال  در  داشت: 

هزار شغل در روستاها ايجاد شده است.
روستا،   5200 به  آب رسانی  رضوی  دکتر 
اينترنت  به  روستا  هزار   22 از  بیش  اتصال 
راهسازی  پرسرعت، تحول جدی در عرصه 
اتفاق  به  قريب  اکثريت  اتصال  و  روستايی 
روستاهای باالی 10 خانوار به شبكه برق و 
شبكه گاز را از ديگر خدمات دولت يازدهم به 

روستاها و روستانشینان ذکر کرد.
 در اين مراسم با حضور معاون اول ريیس 
عرصه  در  کارآفريني  کتاب  دو  از  جمهور 
روستايي و سند توسعه روستايي رونمايي و از 
تعدادي از کارآفرينان در روستاها و دهیاران 

برتر تقدير شد.
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دو کارگاه آموزشی بررسی دستاوردهای توسعه 
ساموئل  مدل  و  جنوبی  کره  کشور  روستايی 
اندونگ )جنبش روستای نوين( در مردادماه و 
مهرماه سال 1395 در سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور با حضور معاونان، مديران، 
حوزه  متخصصان  و  سازمان  کارشناسان 

روستايی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها 
محمدصادق  دکتر  کشور،  دهیاری های  و 
صادقی پور به عنوان نماينده اين سازمان و تنها 
اين دوره  ايران در  نماينده جمهوری اسالمی 
آموزشی که در تیرماه امسال در کره جنوبی به 
همت سازمان بهره وری آسیايی )APO( برگزار 
روستای  جنبش  تأثیرگذار  نتايج  ارائه  به  شد 

نوين در کشور کره جنوبی پرداخت.
آغاز  در  که  جنبش  اين  داشت:  اظهار  وی 
عنوان توسعه روستايی را بر خود داشته امروزه 
وجوه  تمامی  در  تغییر  برای  ملی  عزمی  به 

زندگی جامعه کره جنوبی تبديل شده است.
تشريح  ضمن  صادقي پور،  محمدصادق 
برگزاری  جمله  از  دوره  برنامه های  مهم ترين 
  2016 سال  اندونگ  ساموئل  جهانی  اجالس 
در  ايران  اسالمی  جمهوری  گزارش  شرح  و 
آموختن  قابل  درس های   ،APO نشست 
ارائه  را  روستايی  توسعه  موفق  الگوی  اين  از 
نمود. وی تأکید کرد: امروزه اين جنبش که بر 
مشارکت دولت و همه اقشار جامعه روستايی با 
يكديگر استوار است چنان در کشور کره جنوبی 
شهری  توسعه  برای  آن  از  که  شده  فراگیر 
اين  افزود:  صادقی پور  می شود  الگوگیری  نیز 
جنبش به يك برنامه جهانی کمك های توسعه 
روستايی برای کاهش فقر تبديل شده است و 
نشان از يك برنامه طوالنی مدت موفق برای 
ارتقای سطح بهره وری دارد و درس های زيادی 
برای فراگرفتن در عرصه توسعه پايدار را فراهم 
روح  و  فلسفه  بیان  به  ادامه  در  وی  می آورد 
ساموئل اندونگ پرداخت و پشتكار، خودياری 
و همكاری را رئوس اساسی اين الگوی توسعه 
برشمرد که موجب تغییر اساسی در طرز تفكر 
و حرکت به سوی تغییر بنیادين در ذهن مردم 

جامعه می شود.
از 4 سرگروه  يكی  عنوان  به  که  صادقی پور 
اعضای 16 کشور شرکت کننده  توسط  اصلی 
در دوره انتخاب شده و به تحلیل نتايج حاصله 
از اين دوره و ارائه درس های آموزنده آن برای 
بود  پرداخته  شرکت کننده  کشورهای  تمامی 
تفكر  طرز  بر  نشست  اين  تأثیرگذار  نقش  بر 
کشورهای در حال توسعه شرکت کننده در دوره 
تأکید نمود و بیان داشت که اين کشورها تمايل 
داشتند با لحاظ ارزش های ملی و بومی خود از 

نقاط قوت اين جنبش بهره گیرند.
وی اضافه کرد: به هر روی، امروزه می توان 
جنبش ساموئل اندونگ را يكی از ارکان اساسی 
توسعه همه جانبه کشور کره جنوبی دانست که 
در مسیر حرکت اين کشور از جايگاه يكی از 
توسعه نايافته ترين کشورهای دنیا در دهه 1950 
میالدی و گريبانگیری  فقر و گرسنگی فراگیر؛ 
عرصه  در  کشورها  پیشرفته ترين  از  يكی  به 
مقام  از  برخورداری  و  توسعه روستايی و ملی 
 2014 سال  در  جهانی  تجارت  حجم  ششم 

نقش اصلي را ايفا کرده است.
جندقیان  دکتر  آموزشی،  کارگاه هاي  اين  در 
از  بهره گیری  لزوم  بر  دهیاری ها  امور  معاون 
الگوها و نظريه های علمی روزآمد جهان مانند 
ارزش های  لحاظ  با  اندونگ  ساموئل  جنبش 
کشور  روستايی  توسعه  برای  اسالمی-ايرانی 
تأکید نمود و عنوان داشتند امروزه در کشوری 
مانند کره جنوبی همچنان معضالت فرهنگی و 
اجتماعی متعددی در شهرها به چشم می خورد 
امكان  که  محیطی  داشتن  با  روستاها  ولی 
می آورد  فراهم  مردم  برای  را  بیشتر  آسايش 
و سطح درآمد باال و هم  تراز با جامعه شهری 
به سكونتگاه هاي مطلوب تری برای زندگی به 
اين  تبديل شده اند و  از هیاهوی مدرنیته  دور 
درسی است قابل آموختن برای کشورهای در 
حال توسعه که برخی از آن ها بیش از هرچیز 
بر توسعه شتابان شهرها تأکید دارند و به زوال 
روستاها و فرهنگ غنی آن ها توجهی ندارند. 
ايشان بر ظرفیت های ارزشمند ايران در عرصه 
روستاها که با نگاه علمی و برنامه ريزی صحیح 

شكوفايی  قابل  منطقه ای  و  ملی  سطح  در 
هستند، تأکید نمود. 

ريیس  شیراوند  دکتر  کارگاه ها،   اين  ادامه  در 
مرکز مطالعات برنامه ريزی شهری و روستايی، 
ضمن تأکید بر ضرورت اعزام کارشناسان متبحر 
به سفرهای خارجی و استفاده از دستاوردها و 
نگاه  تازه آنان، به اهمیت تطبیق اين جنبش با 
وضعیت حال حاضر روستاهای ايران پرداخت و 
بر اهمیت و لزوم آموزش برای ارتقای سطح 

توسعه پايدار روستايی در ايران تأکید نمود.
برنامه ريزی  دفتر  مديرکل  زيارتی  اسماعیل 
به  نیز  سازمان  روستايی  توسعه  مديريت  و 
مشابهت های تجربه توسعه روستايی دو دهه 
اشاره  اندونگ  ساموئل  جنبش  و  ايران  اخیر 
کرده و اعالم داشت بهره گیری از دستاوردهای 
ايران  روستايی  توسعه  در  جنوبی  کره  کشور 
با لحاظ ويژگی های منحصربفرد کشور ايران 

الزامی و در عین حال بسیار ارزشمند است.
پشتیبانی  و  منابع  توسعه  معاون  معانی  اسد 
نماينده  دستاوردهای  از  تقدير  ضمن  سازمان 
سازمان در اين نشست بین المللی، بر اهمیت 
و نقش ظرفیت مردمی در توسعه پايدار تأکید 
در  توسعه  اصلی  رکن  امروزه  داشت:  بیان  و 
جهان نیروی انسانی است و توجه به ظرفیت 
اقشار مختلف مردم در مراحل مختلف توسعه و 
آموزش مناسب آن ها درسی است که می توان 

از جنبش ساموئل اندونگ گرفت.
وی افزود: زمانی که توسعه حقیقتاً تبديل به 
فرايندی ملی همراه با حداکثر مشارکت مردمی 
سرمايه های  بسیج  عظیم  نیروی  از  می شود 
اجتماعی به بهترين نحو بهره گیری می شود و 
اکثر معضالت شهری و روستايی به شیوه ای 
لزوم  بر  ايشان  می شوند.  مديريت  مناسب 
الگو  اين  ارزشمند  دستاوردهای  از  بهره گیری 
با توجه به فرهنگ  ايران  در توسعه روستايی 
در  آن  عملیاتی سازی  و  ايرانی  اسالمی- 

اقدامات سازمان تأکید نمود.
پرسش  آموزشی  کارگاه هاي  اين  پايان  در 
و  سازمان  کارشناسان  مشارکت  با  پاسخ  و 

متخصصان حوزه روستايی انجام پذيرفت.      

دو کارگاه آموزشي بررسی دستاوردهای توسعه روستایی کشور کره جنوبی 

و مدل ساموئل اندونگ برگزار شد
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برگزيده  طرح هاي  ملي  جشنواره  پنجمین 
توسط   1395 بهمن ماه   17 در  دهیاري ها 
سازمان  دهیاري هاي  امور  معاونت 
اين  در  کشور  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 

سازمان برگزار شد. 
سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، سعیدرضا 
اين  دهیاري هاي  امور  معاون  جندقیان 
پنجمین  داوران  هیأت  ريیس  و  سازمان 
جشنواره ملي طرح هاي برگزيده دهیاري ها 
مجموع  از  کرد:  اظهار  فوق،  خبر  اعالم  با 
88 طرح واصله از دهیاري هاي واقع در 19 
استان کشور که توسط استانداري ها انتخاب 
و براي شرکت در اين جشنواره ملي ارسال 
اولیه  داوري هاي  و  بررسي  در  بودند  شده 
صورت گرفته در دفتر برنامه ريزي و مديريت 
استان   15 از  طرح   33 روستايي،  توسعه 
کشور منطبق با چارچوب و ضوابط نظام نامه 
به جشنواره  و  داده شدند  ابالغي تشخیص 

راه يافتند.
داوران  هیأت  کرد:  اضافه  ادامه  در  وي 
دانشگاه،  اساتید  از  نفر   8 شامل  تخصصي 
پايدار و مديران حوزه  توسعه  صاحب نظران 

هفدهم  يكشنبه  روز  در  کشور  روستايي 
بررسي  به  بعدازظهر  تا  صبح  از  بهمن ماه 
و  پرداختند  جشنواره  به  راه يافته  طرح هاي 
ابالغي  نظام نامه  در  آنچه  طبق  پايان،  در 
اين جشنواره برنامه ريزي شده بود، 8 طرح 
که واجد بیشترين امتیازات از هیات داوران 
طرح هاي  عنوان  به  بودند  شده  جشنواره 

برگزيده ملي انتخاب شدند.
در  دهیاري ها  نهايي  برگزيده  طرح   8
طرح هاي  ملي  جشنواره  دوره  پنجمین 

برگزيده دهیاري ها عبارت بودند از:
گردشگری  طرح  اول:  برگزيده  طرح 
روستايی جنگل حرا اجراشده توسط دهیاری 

کورزين از توابع استان هرمزگان 
طرح برگزيده دوم: طرح مجتمع آب درمانی 
اجراشده توسط دهیاری موئیل از توابع استان 

اردبیل 
برگزيده سوم: طرح تصفیه فاضالب  طرح 
توابع  از  خورآباد  دهیاری  توسط  اجراشده 

استان قم                                               
نمايشگاه  طرح  چهارم:  برگزيده  طرح 
توسط  اجراشده  روستايی  توانمندی های 
دهیاری اراضی از توابع استان اصفهان                   

ساحلی  کمپ  طرح  پنجم:  برگزيده  طرح 
بندر  دهیاری  توسط  اجراشده  گردشگری  و 

سلخ از توابع استان هرمزگان                       
بناهای  احیای  طرح  ششم:  برگزيده  طرح 
از  فروتقه  دهیاری  توسط  اجراشده  تاريخی 

توابع استان خراسان رضوی                     
طرح برگزيده هفتم: طرح اقتصاد مقاومتی 
از  گزير  دهیاری  توسط  اجراشده  روستايی 

توابع استان هرمزگان                           
احداث  طرح  هشتم:  برگزيده  طرح 
بادامستان اجراشده توسط دهیاری محمديه 

از توابع استان اصفهان
برگزاري  که  کرد  امیدواري  ابراز  جندقیان 
اين جشنواره بتواند گام مؤثري در شناسايي 
ابتكاري دهیاري ها در  و  طرح هاي خالقانه 
تجارب  انتقال  به  و  برداشته  کشور  سراسر 
کمك  آن ها  از  الگوگیري  و  نوآور  دهیاران 
اقتصاد  که  سالي  در  امر  اين  تحقق  و  کند 
مقاومتي در صدر برنامه ها و اقدامات وزارت 
کشور قرار دارد، به تقويت عملي بنیان هاي 
روستايي کشور  مناطق  در  مقاومتي  اقتصاد 

ياري رسان باشد.

پنجمين جشنواره ملي طرح هاي برگزیده دهياري ها برگزار شد
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سازمان  دهیاری های  امور  معاون 
ابالغ  از  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها 
از  پس  همدان  استان  دهیاری های  درجه 
بررسي درخواست استانداري در زمینه درجه 
استان  اين  هاي  دهیاري  از  تعدادي  بندي 
و ابالغ مجوز تعیین درجه 332 دهیاري از 

سوی رئیس اين سازمان خبر داد.
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرداری ها و دهیاری های کشور، سعیدرضا 
در  گفت:  خبر  اين  اعالم  ضمن  جندقیان 
پنجاه و نهمین جلسه  کمیسیون ملی تعیین 
درجه  دهیاری ها  که در سازمان شهرداری ها 
مدارک  شد،  تشكیل  کشور  دهیاری های  و 
مربوط به تعیین و ارتقاي درجه  دهیاری های 

استان همدان بررسی شد.
صورت  هاي  ارزيابي  از  پس  افزود:  وي 
شناخته  شرايط  واجد  دهیاری   332 گرفته 
 77 به  مربوط  درجه  آن  اساس  بر  که  شد 
دهیاری استان همدان تعیین و درجه مربوط 

به 255 دهیاری ارتقا يافت.
جندقیان اضافه کرد:  از 690 دهیاري داراي 
تاکنون 688 دهیاري  استان همدان،  مجوز 
تعیین درجه شده اندکه نزديك به صد درصد 

از دهیاري استان را دربر مي گیرد.
 وي توضیح داد: از اين تعداد 32,5 درصد از 
دهیاري ها داراي درجات 1 يك و دو،  52,5 
درصد داراي درجات سه و چهار و 15درصد  

نیز درجه 5 و6 دارند.

ساخت:  نشان  خاطر  همچنین  جندقیان 
از  پس  دهیاري ها  تمامي  اينكه  به  توجه  با 
دو سال از صدور مجوز مي توانند بر اساس 
درخواست استانداري از سوي وزارت کشور 
استانداري ها  بنابراين  شوند،  درجه  تعیین 
مي توانند دهیاري هايي را که تا انتهاي سال 
1393،  مجوز تاسیس دريافت نموده اند را به 
منظور تعیین درجه و همچنین دهیاري هايي 
را که شرايط الزم براي ارتقا درجه دارند را 
احصاء نموده و به معاونت امور دهیاری های 
کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 

ارسال نمايند.  

هیات وزيران در جلسه روز چهارشنبه 18 اسفند 
جهانگیری  دکتر  رياست  به  خود   1395 سال 
معافیت  اليحه  جمهوری،  ريیس  اول  معاون 
را  مستقیم  های  مالیات  قانون  از  ها  دهیاری 
رساني  اطالع  پايگاه  گزارش  به  کرد.  تصويب 
دفتر رياست جمهوري،  هیات وزيران با توجه به 

تشابه وظايف دهیاری  ها با وظايف شهرداری 
و مربوط به امور روستاها و معافیت شهرداری  
ها از پرداخت مالیات، اليحه معافیت دهیاری ها 
از قانون مالیات های مستقیم را با هدف حمايت 
از دهیاری ها به تصويب رساند. اين اليحه با 
عنايت به اينكه دهیاری  ها به عنوان يك نهاد 

عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقل 
تشكیل شده  اند و عموماً براساس کمك  های 
دولت و درآمدهای محدود ملی اداره شده و کلیه 
عوارض و درآمدهای دهیاری براساس اساسنامه، 
به  منحصراً  ها،  دهیاری   سازمان  و  تشكیالت 

مصرف همان روستا می  رسد، تصويب شد.

مجوز تعيين و ارتقاي درجه 332 دهياري استان همدان ابالغ شد

الیحه معافيت دهياری ها از قانون ماليات های مستقيم در هيات وزیران تصویب شد

نمايندگان مردم در خانه ملت، 7 هزار میلیارد 
و  خدماتی  ماشین آالت  تأمین  برای  ريال 
عمرانی شهرهای زير يكصدهزار نفر جمعیت 

و روستاها اختصاص دادند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمايندگان 
دوشنبه  روز  عصر  نوبت  علنی  نشست  در 
شورای  مجلس   1395 سال  اسفندماه   9
اسالمی، در جريان بررسی جزئیات هزينه ای 
 6 تبصره  )و(  بند  با   96 سال  بودجه  اليحه 
مبنی بر تامین بخشی از هزينه های طرح های 
زير  شهرهای  سرمايه ای  دارايی های  تملك 

موافقت  روستاها  و  جمعیت  نفر  يكصدهزار 
کردند.

براساس اين بند؛ به  وزارت کشور  )سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور( اجازه داده 
می شود در سال 1396 بیست  درصد )%20( 
از وجوه تبصره )2( ماده )39( قانون  مالیات 
میلیارد  هزار  هفت   معادل   ارزش افزوده  بر 
)7,000,000,000,000( ريال را که در اختیار 
آن وزارتخانه قرار می گیرد برای تامین ماشین 
از  تامین بخشی  آالت خدماتی و عمرانی و 
های  دارايی  تملك  های  طرح  های  هزينه 

نفر  هزار  يكصد  زير  شهرهای  ای  سرمايه 
نسبت 70  به  ترتیب  به  روستاها  و  جمعیت 
يا  و  به صورت مستقیم  و 30 درصد  درصد 
تامین قسمتی از وجوه مورد نیاز خريد ماشین 
استان  هر  سهم  تفكیك  به  مذکور،  آالت 
پرداخت و هزينه کند. حكم بند ب ماده 39 
 96 سال  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون 
تنفیذ می گردد. گفتنی است نمايندگان با 146 
رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع 
با  مجلس  در  حاضر  نماينده  ازمجموع 197 

اين بند از تبصره 6 موافقت کردند.

اختصاص 7 هزار ميليارد ریال برای تأمين ماشين آالت خدماتی و عمرانی شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعيت و روستاها
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توسعه  مديريت  و  برنامه ريزي  دفتر  مديرکل 
دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  روستايي 
روز  تیر   14 بودن  درپیش  به  اشاره  با  کشور 
شهرداري و ودهیاري از ابالغ شیوه نامه برنامه ها 
استانداري هاي  به  دهیاري  روز  فعالیت هاي  و 

سراسر کشور از سوي اين سازمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور،  اسمعیل زيارتي نصرآبادي 
با بیان مطلب فوق گفت: چهاردهم تیرماه مقارن 
با سالروز تصويب قانون تأسیس دهیاري هاي 
خودکفا در روستاهاي کشور، در سالنامة رسمي 
با عنوان »روز دهیاري و شهرداري« نامگذاري 

شده است.
وي افزود: در سال هاي گذشته با فرا رسیدن اين 
روز شاهد اتفاقات فرخنده اي در عرصه مديريت 
روستايي کشور بوديم و مديريت هاي محلي در 
سطوح مختلف )ملي، استانداري ها، فرمانداري ها، 
بخشداري ها و دهیاري ها( در نكوداشت اين روز 
تالش هاي فراوان و شايان تقديري را به انجام 
رساندند تا چهرة حقیقي مديريت نوين روستايي 
و پیشرفت ها و دستاوردهاي حاصل از آن را براي 

همگان به خوبي به تصوير بكشند.
سوي  از  راستا  همین  در  کرد:  اضافه  وي 
معاونت امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها و 
دهیاري هاي کشور شیوه نامه اي با موضوع اعالم 
اهداف بزرگداشت اين روز و همچنین برنامه ها 
و فعالیت هاي پیشنهادي در آستانه اين مناسبت 
مهم به معاونت هاي امور عمراني استانداري ها 
به دفاتر  ابالغ  با  نیز  تا آن ها  ابالغ شده است 
امور روستايي، دهیاري ها و ساير واحدهاي تابعه 

نسبت به بزرگداشت اين روز اقدام نمايند.

روز  اين  بزرگداشت  اهداف  مهم ترين  زيارتي 
را، جلب توجه برنامه ريزان و سیاست گذاران به 
چالش ها و فرصت هاي فراروي مديريت نوين 
و  دهیاري  نهاد  با  جامعه  آشناسازي  روستايي، 
اقدامات ارزشمند آن، ارتقاي منزلت نهاد دهیاري 
خانواده  و  مردم  تعامل  و  همدلي  افزايش  و 

مديريت روستايي ذکر نمود.
آشنايي  منظور  به   عمومي  آموزش  ارائة  وي، 
با  ارتباط  در  خود  وظايف  و  حقوق  با  جامعه 
مديريت روستايي، اطالع رساني مناسب به  منظور 
برنامه هاي  و  سیاست ها  رويكردها،  با  آشنايي 
کشور در ارتباط با مديريت روستايي و همچنین 
معرفي دستاوردها و اقدامات ارزشمند انجام شده 
در عرصه مديريت روستايي با تأکید بر عملكرد 
دهیاري ها و شوراهاي اسالمي روستاها در دوره 
چهارم فعالیت خود را ساير اهداف بزرگداشت 14 

تیر بیان نمود.
توسعه  مديريت  و  برنامه ريزي  دفتر  مديرکل 
دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  روستايي 
کشور در خصوص برنامه هاي پیشنهادي براي 
برگزاري  را  استان ها  در  روز  اين  بزرگداشت 
همايش  با حضور دهیاران و اعضاي شوراهاي 
اسالمي روستاها در سطح استان و شهرستان، 
برگزاري نمايشگاه دستاوردها و توانمندي هاي 
دهیاري ها، ارائة گزارش هاي خبري درخصوص 
رسانه هاي  ساير  و  سیما  و  در صدا  دهیاري ها 
جمعي و کثیراالنتشار به صورت مصاحبه، تهیه 
برنامه هاي متنوع راديويي و تلويزيوني يا ساير 
قالب ها با تأکید بر عملكرد دهیاري ها و شوراهاي 
فعالیت خود،  اسالمي روستاها در دوره چهارم 

عنوان نمود.

زيارتي، انعكاس و بیان خدمات و اقدامات ارزنده 
مديريت روستايي به مردم از طريق ائمه جمعه و 
جماعات و نطق هاي پیش از خطبه در نماز هاي 
جمعه با تأکید بر عملكرد دهیاري ها و شوراهاي 
فعالیت خود،  اسالمي روستاها در دوره چهارم 
با  استان  روستايي  مديريت  خانواده  ديدار 
صورت  در  و  استاني  مقام هاي  و  شخصیت ها 
امكان ملي، تجلیل از دهیاران برتر استاني در 
عرصه هاي مختلف، تجلیل از پژوهشگران برتر 
در عرصه مديريت روستايي، رونمايي از کتب، 
آثار و محصوالت تولید شده در عرصه مديريت 
روستايي، را از ديگر برنامه هاي پیشنهادي 14 

تیر برشمرد.
وي، افتتاح يا بهره برداري از پروژه هاي عمراني، 
دهیاري ها،  اجتماعي  و  فرهنگي  خدماتي، 
برگزاري مراسم فرهنگي، ورزشي و آيین هاي 
محلي، هماهنگي جهت بازديد نمايندگان محترم 
از  مسؤوالن  ساير  و  اسالمي  شوراي  مجلس 
طرح ها و اقدامات دهیاري ها و آشنايي با مسائل 
ترويج  و  فرهنگ سازي  آن ها،  مشكالت  و 
سازمان هاي  و  خیرين  ظرفیت  از  بهره گیري 
مردم نهاد در اجراي طرح هاي روستايي و تجلیل 
از اقدامات ايشان، تجلیل از خانواده هاي معظم 
روستايي  مديريت  خانواده  ايثارگران  و  شهدا 
ارزنده  اقدامات  از  تجلیل  و  و شناسايي  استان 
اقتصاد  موضوع  تحقق  راستاي  در  شده  انجام 
مقاومتي در سطح دهیاري هاي استان را ديگر 
بزرگداشت  منظور  به  پیشنهادي  هاي  برنامه 

جايگاه و خدمات دهیاري ها ذکر نمود.

شيوه نامه برنامه ها و فعاليت هاي روز دهياري به استانداري ها ابالغ شد

سازمان  پشتیباني  و  منابع  توسعه  معاون 
شهرداري ها و دهیاري هاي کشور از اختصاص 
مبلغ يك هزار و 151 میلیارد و 345 میلیون ريال 
)بیش از 115 میلیارد تومان( از محل اعتبارات 
بند )و( تبصره )6( قانون بودجه سال 1395 کل 

کشور به دهیاري هاي کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها 

و دهیاري هاي کشور، اسد معاني با بیان مطلب 
فوق افزود: اين اعتبار براي کمك به پروژه هاي 
يافته  اختصاص  آن ها  به  دهیاري ها  عمراني 
است. وي افزود: اعتبار مذکور در سرفصل ها و 
پروژه هاي عمراني شامل بهسازي و توسعه معابر 
سطحي،  آب هاي  جمع آوري  طرح  روستايي، 
و  گردشگري  زيرساخت  روستايي،  بوستان 

ساختمان  آتش نشاني،  درآمدزا،  طرح هاي 
روستايي  آرامستان هاي  روستايي،  غسالخانه 
براي 430 شهرستان و 4342 روستا در سطح 

کشور درنظر گرفته شده است.
وي متذکر شد پروژه هاي اشاره شده براساس 
اولويت هاي پیشنهادي استانداري انتخاب شده  

است.

اختصاص 115 ميليارد تومان از محل اعتبارات بند )و( تبصره )6( قانون بودجه سال 1395 کل 

کشور به دهياري ها
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معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها 
 33 وجود  به  اشاره  با  کشور  دهیاری های  و 
هزار و 500 دهیاری در کشور گفت: دهیاران 
بايد ظرفیت های  روستايی  به عنوان مديران 
ايده  از  استفاده  با  و  بشناسند  را  درون روستا 
و ابتكار و ديدگاه های جوانان نخبه روستايی 
توسعه روستا پیش  به سمت  اهالی  و کمك 
منجر  پیشرفت کشور  به  نهايت  در  که  روند 

خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري ها، سعیدرضا جندقیان 
صبح يكشنبه 27 فروردين ماه 1396 با بیان 
مطلب فوق در همايش کارآفرينان روستايی 
استان قزوين که در سالن اجتماعات دانشگاه 
برای  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  فرهنگیان 
رسیدن به توسعه واقعی در کشور بايد مبانی 
علمی درست مورد استفاده همه مسئوالن و 

مردم قرار بگیرد. 
وی افزود: تشكیل تشكل های مردمی و قوام 
رويكردهای  تغییر  کنار  در  آن  به  بخشیدن 
مورد استفاده به عنوان 2 شاخص مهم برای 
توسعه کشور مطرح است لذا بايد همت خود 

را برای حرکت در اين مسیر به کار بست.
به  را  روستايی  توسعه  رويكرد  جندقیان 
دريافت  گفت:  و  دانست  وابسته  همه  همت 
قابلیت های  شناخت  و  موجود  ظرفیت های 
از ظرفیت های  استفاده  کنار  در  داخل کشور 
عزت  و  شأن  و  اقتدار  حفظ  شرط  به  بیرون 
کشور می تواند به ارتقاء جايگاه کشور در امور 

مختلف کمك کند.
وی با بیان اينكه توسعه روستاها بايد از خود 
می توان  کرد:  تصريح  شود،  شروع  روستاها 
برای  روستاها  درونی  بالقوه  ظرفیت های  از 

توسعه همه جانبه کشور استفاده کرد.
معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور ادامه داد: قرار گرفتن بار 
اشتغال جامعه بر دوش دولت هزينه بسیاری 
را می طلبد که دولت توانايی تأمین آن را به 
و  خصوصی  بخش  رو  اين  از  ندارد  تنهايی 
کارآفرينان می توانند بخشی از اين بار سنگین 

را بر عهده بگیرند.
کشور  پیشرفت  برای  بايد  کرد:  تأکید  وي 
کلمات  که  داد  قرار  توجه  مورد  را  نكته  اين 
»نمی توانیم« و »نمی شود« را حذف و کلمات 

»می توانیم« و »می شود« را جايگزين کرد. 
سازنده  ارتباط  عدم  به  اشاره  با  جندقیان 
میان صنعت و دانشگاه گفت: در حال حاضر 
مدرک سازی  مشغول  کشور  دانشگاه های 
با  علمی  مباحث  میان  ارتباط  و  هستند 

بخش های علمی بسیار کم رنگ است.
بر  مبتنی  فعالیت های  داد:  ادامه  وی 
اصیل  داشته های  کنار  در  انديشه ورزی 
و  دنیا  روز  علمی  داشته های  با  متناسب 
بهره گیری از جوانان نخبه کشور پیشرفت و 

ترقی را در کشور رقم می زند. 
از  که  اين  برای  کرد:  تصريح  جندقیان 
مشكالتی که ديگران برای ما ايجاد کرده اند 

گسترده  و  واقعی  مشارکت  بايد  شويم  خارج 
سخنرانی  جای  به  و  کنیم  محقق  را  مردم 
ارتقاء  و  مهارت آموزی  دنبال  دادن  شعار  و 

توانمندی های خود باشیم.
صنعت،  بخش های  بتوانیم  اگر  گفت:  وی 
فعال  را  خدمات  و  گردشگری  کشاورزی، 
کنیم  شكوفا  را  آن  های  ظرفیت  و  کرده 
گامی ارزشمند در رونق تولید و اقتصاد مناطق 

برداشته خواهد شد.
معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور يادآورشد: در بسیاری از 
اطراف  در  که  خوبی  ظرفیت های  از  مواقع 
از  مقاومتی  اقتصاد  و  غافلیم  دارد  وجود  ما 
راهكارهايی است که با اتكا به درون و برای 
اين  در  تواند  می  خارج  به  توانمندی  عرضه 

مسیر کمك مسئوالن اقتصادی کشور باشد.
اضافه کرد:کارآفرينان روستايی کسانی  وی 
را  مانده  مغفول  ظرفیت های  که  هستند 
ديده اند و با شناسايی آن ها برای اجرايی شدن 
نیز  از حمايت دولت  اقدام کرده اند و  طرح ها 
برخوردار شده اند. جندقیان اظهارداشت: امروز 
توانمند  ونیروهای  علمی  مباحث  از  بسیاری 
تجربه  از  بتوانیم  اگر  و  داريم  اختیار  در  را 
کارشناسان استفاده کنیم با داشته های اصیل 
را  توجهی  قابل  فعالیت های  می توانیم  خود 
عملیاتی کنیم. وی همچنین بیان کرد: برای 
جامع  اليحه  دهیاران  شغلی  امنیت  تقويت 

دهیاری ها به مجلس تقديم شده است.

تاکيد معاون امور دهياری ها بر شناسایي ظرفيت های درون روستا

 و ایده هاي جوانان نخبه توسط دهياران
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پايتخت  جشنواره  سومین  پايانی  مراسم  در 
دوستدار  عشاير  و  روستاها  و  ايران  کتاب 
دوستدار  روستای  روستاي کشور،  کتاب، 10 

کتاب شناخته شدند.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها 
روستايي  و دهیاري هاي کشور، فهرست 10 
که به عنوان روستاهای دوستدار کتاب کشور 

معرفی شدند، به اين شرح است:
روستای »فهلیان« از نورآباد ممسنی استان 

فارس
روستاي »علوی« از نیاسر استان اصفهان

استان  نی يز  از  جمالی«  »خواجه  روستاي 
فارس

استان  مريوان  از  »سردوش«  روستاي 
کردستان

استان  لنگة  بندر  از  »َگزير«  روستاي 
هرمزگان

روستاي »رئیس آباد« از ابرکوه استان يزد
روستاي »درازی« از دشتی استان بوشهر

خراسان  استان  جاجرم  از  »طبر«  روستاي 
شمالی

استان  کبودرآهنگ  از  تپه«  »ُقباق  روستاي 
همدان

روستاي »فّرخ آباد« از فرديس استان البرز
هیأت داوران سومین دورة جشنوارة پايتخت 
موحدی پور«،  »ندا  از  متشكل  ايران،  کتاب 
»رضا  فتحی«،  »بهروز  مرآت نیا«،  »مرضیه 
»حمید  جانعلی پور«،  »اسماعیل  برزگر«، 
عبداللهیان«، »فريبرز خسروی«، »حجت اهلل 
غالمعلی«، »عبدالمهدی مستكین«، »روح اهلل 

به  هاشمی«،  »سیدابوالفضل  و  منوچهری« 
دلیل فعالیت های گسترده ، ابتكاری و مردمی 
در ترويج کتابخوانی ، لوح تقدير وزير فرهنگ 

و ارشاد اسالمی را اهدا کردند.
ريال  میلیون   100 مبلغ  لوح  اين  همراه  به 
نقدی  جايزة  ريال  میلیون   50 کتاب،  حواله 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ  توسط معاونت 
و ارشاد اسالمی، مبلغ 50 میلیون ريال جايزه 
نقدی از سوی نهاد کتابخانه های عمومی ، مبلغ 
50 میلیون ريال از سوی سازمان  شهرداری ها 
و دهیاری های کشور  و مبلغ 50 میلیون ريال 
هنری  فرهنگی-  عالی  کانون های  سوی  از 
مساجد ، به نمايندگان اين روستاها اهدا شد. 
انتخاب روستاها و  اين سومین دوره از طرح 

عشاير دوستدار کتاب بود.

10 روستای دوستدار کتاب کشور معرفی شدند

معاون برنامه ريزی و امور زيربنايی معاونت 
توسعه روستايی نهاد رياست جمهوری گفت: 
توسعه  به  روستاها  در  اقتصاد  زنجیره  تكمیل 

پايدار و پیشرفت روستاها منجر می شود 
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری 
، »نعمت اهلل رضائی« در جلسه کارگروه توسعه 
روستايی قزوين با اشاره به تشكیل پنج جلسه 
کارگروه توسعه روستايی در استان،گفت: نبايد 
ها  دستگاه  بین  هماهنگی  که  کرد  فراموش 
در زمینه توسعه روستاها نتايج مطلوبی را به 
حضور  به  اشاره  با  وی  داشت.  خواهد  دنبال 
مناسب قزوين در عرصه فعالیت های روستايی، 
اضافه کرد: سومین همايش توسعه روستايی 
روستائی  دستاوردهای  نمايشگاه  دومین  و 
قزوين  استان  برگزار شد که  در سطح کشور 
نمايشگاه  اين  در  برتر  های  استان  عنوان  به 
حضور داشت. اين مسئول ادامه داد: در سال 
95 در پروژه ارتقا تولید و توسعه اشتغال پايدار 
شديم  موفق  روستايی  مناطق  و  دشت ها  در 
با  را  پیشرفت  درصد  تا 100  پروژه های 75 
و 12  برده  پیش  مطلوب  عملكرد  درصد   95

برنامه و 257 پروژه را ذيل اين طرح تعريف 
و اجرا کنیم. وي ادامه داد: در فرماندهی ستاد 
افزايش  نیز  جاری  سال  در  مقاومتی  اقتصاد 
داخلی  ناخالص  تولید  از  روستا  اقتصاد  سهم 
کشور به عنوان هدف چهارم پیگیری می شود 
تا با فعال کردن نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ 
مشارکت زنان به ايجاد اشتغال پايدار در محیط 
رضائی همچنین  يابیم.  روستايی دست  های 
سهم   93 تا   91 سال های  در  شد:  يادآور 
اقتصاد روستاها با محاسبه نفت 27 درصد و 
بدون آن 19 تا 22 درصد بوده است و سهم 
ارزش افزوده در فعال سازی اشتغال در بخش 
کشاورزی و صنعت و معدن نیز 50 درصد بوده 
است. وی با اشاره به لزوم برنامه ريزی برای 
سرمايه  وقتی  داد:  ادامه  روستائیان،  اشتغال 
و  صنعت  های  بخش  از  يك  هر  در  گذاری 
خدمات در محیط های روستايی صورت گیرد 
مستقیماً به ايجاد اشتغال منجر شده و تحول 
و بازگشت روستائیان به مناطق روستايی را به 
دنبال خواهد داشت. اين مسئول ادامه داد: بايد 
همه دستگاه ها با هماهنگی و فعالیت متوازن 

مناطق  در  ای  زنجیره  فعالیت های  سوی  به 
تامین،  طراحی،  با  تا  کنند  حرکت  روستايی 
اشتغال  ايجاد  به  بتوانیم  فروش  بازار  و  تولید 
پايدار در اين مناطق کمك کنیم اين مسئول 
افزود: امسال در مجموع ايجاد 211 هزار و 91 
شغل را در مناطق روستايی پیش بینی کرده 
ايم که سهم استان قزوين در اين خصوص سه 
هزار و 466 شغل است که با کمك و همراهی 
و  شهید  بنیاد  بهزيستی،  چون  هايی  دستگاه 
امور ايثارگران، سازمان حمل و نقل جاده ای و 
راهداری،کمیته امداد امام و قرارگاه قرب کوثر 
بايد محقق شود وی در پايان خاطر نشان کرد: 
ريال  میلیارد   200 جذب  با  بتوانیم  امیدواريم 
اعتبار از محل بانك سینا برای ارائه تسهیالت 
با نرخ هشت درصد و يك و نیم میلیارد دالر 
به  اسالمی  تصويب مجلس شورای  از محل 
تكمیل طرح های اولويت دار سرمايه گذاری 
در مناطق روستايی استان ها کمك کنیم 90 
هزار خانوار در روستاهای استان قزوين زندگی 
با  روستا   842 دارای  قزوين  استان  می کنند. 

نزديك به 500 دهیاری است. 

 ایجاد 3466 فرصت شغلی روستایي با  تکميل زنجيره اقتصاد
 در روستاها در استان قزوین
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و  کشور  وزارت  بین  همكاري  تفاهم نامه 
و  دستي  صنايع  فرهنگي،  میراث  سازمان 
تشريك  و  نظر  تبادل  هدف  با  گردشگري  
راهبری  برنامه ريزی،  منظور  به  مساعی 
مشترک  اقدامات  مجموعه   بر  نظارت  و 
شاخص های  ارتقای  جهت  در  دستگاه  دو 
دستی  صنايع  فرهنگی،  میراث  حوزه های 

وگردشگری، در شهرها و روستاها امضاء شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور، اهداف اين تفاهم نامه 
عبارت است از: تقويت نقش و جايگاه مديريت 
شهري و روستايي در توسعه پايدارگردشگري، 
مديريت بافت های تاريخی و  فرهنگي، ترويج 
و توسعه صنايع دستي و هنرهاي سنتي، حفظ 
تاريخي،  ارزشمند  عناصر  و  بافت ها  احیای  و 
فرهنگي، طبیعي و رشته هاي صنايع دستي و 

هنرهاي سنتي در شهرها و روستاها.
دو  موجود  ظرفیت هاي  و  منابع  از  استفاده 
اين  در  موردنظر  اهداف  تحقق  براي  دستگاه 
برای  الزم  زيرساخت های  ايجاد  تفاهم نامه، 
حفظ  رويكرد  با  روستايی  گردشگری  توسعه 
معماري  با  متناسب  روستاها،  منظر  و  سیما 
زمینه های  ايجاد  و  اسالمي  ايراني-  و  بومي 
توسعه گردشگری دريايی و مديريت طرح های 
و  مناطق ساحلی شمال   در  دريا  سالم سازی 
هماهنگي  و  مقررات  رعايت  با  کشور  جنوب 
سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل کشور 
و دفاتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري ها 

ساير اهداف اين تفاهم نامه است.
استفاده  و  توسعه  جهت  مناسب  بستر  ايجاد 
و  خصوصي  و  تعاونی  بخش هاي  ظرفیت   از 
سازمان هاي مردم نهاد، کمك به ايجاد منابع 
درآمد پايدار برای شهرداري ها و دهیاري هاي 
کشور و فراهم ساختن امكان تبادل فرهنگي 
و  سنتي  هنرهاي  دستي،  صنايع  معرفي  و 
سنت هاي اصیل و بومي کشور به گردشگران 
اين  از ديگر اهداف امضاي  داخلي و خارجي 

تفاهم نامه است.
برگزاری نشست های تخصصی، همايش های 
طرح های  انجام  آموزشی،  کارگاه های  علمی، 

و  داخلی  موفق  تجارب  از  بازديد  و  پژوهشی 
خارجی برای شهرداران، دهیاران، کارشناسان 
حوزه های  در  دست اندرکار  مديران  و 
و  صنايع دستی  میراث  فرهنگی،  گردشگری، 
ضوابط  و  شاخص ها  تدوين  سنتی،  هنرهای 
روستاهای  خالق  و  نمونه  شهرهای  انتخاب 
عملیاتی  برنامه  تهیه  و  گردشگری  هدف 
اجرای  در طول  روستاها  و  اين شهرها  برای 
تفاهم نامه از اقدامات مشترکی است که برای 
رسیدن به اهداف مدنظر در اين تفاهم نامه بر 

آن ها تأکید شده است.
و  مديريت  تكمیل،  بر  تأکید  همچنین 
نیمه تمام  کمپینگ های  از  بهره برداری 
ارائه  کشور،  روستاهای  و  شهرها  در  اقامتی 
طرح های  تهیه  برای  مشترک  پیشنهادهای 
تفصیلی  طرح های  بويژه  شهری  توسعه 
روستاهايی  هدايت کننده  طرح های  و  شهرها 
دارند  تاريخی  و  گردشگری  ويژگی های  که 
و  حفاظت  و  گردشگری  توسعه  نگرش  با 
فرهنگی  تاريخی   ارزشمند  بافت های  احیای 
و  تجربیات  تبادل  و صنايع دستی و همچنین 
پژوهشی و شكل گیری شبكه های  يافته های 
اطالعاتی بین مراکز علمی و اجرايی از موارد 

ذکر شده در اين تفاهم نامه است.
بومی  جشنواره های  برگزاری  در  هماهنگی 

برخوردار  شهرهای  و  روستاها  در  محلی  و 
کارگاه های  تقويت  و  گردشگری  ظرفیت  از 
برگزاری  و  تولید  از  حمايت  و  صنايع دستی 
در  صنايع دستی  بازارچه های  و  نمايشگاه 
شهرها و روستاها از ديگر  اقدامات مشترکی 
است که برای رسیدن به اهداف مدنظر در اين 

تفاهم نامه بر آن ها تأکید شده است.
بر اساس اين تفاهم نامه، مقرر شد که در طول 
میراث فرهنگی،  سازمان  میان  ششم  برنامه 
کشور،  وزارت  و  گردشگری  و  صنايع دستی 
پروژه   500 تعیین  برای  مشترک  همكاری 
جمعیت  با  شهرهای  در  گردشگری  منتخب 
برای  برنامه ريزی  و  نفر  هزار   100 از  کمتر 
گردشگری  نیاز  مورد  زيرساخت های  تأمین 
روستای   500 به  الزم  تسهیالت  اعطای  و 
منتخب گردشگری و صنايع دستی به عمل آيد 
وزارت  تفاهم نامه،  اين  اجراي  اول  درسال  و 
تأمین کمك هاي  به  نسبت  و سازمان  کشور 
مالي، فني يا تسهیالت براي هر پروژه منتخب 
يك میلیارد ريال توسط هريك از طرفین اقدام 
مي کنند. در سال هاي بعد نیز براساس قانون 

بودجه ساالنه اقدام خواهد شد.  
برای رسیدن به اهداف مورد نظر از امضاي 
در  جشنواره  برگزاری  بر  نامه،  تفاهم  اين 
راستای تعیین شهر و روستای نمونه و تجلیل 

 تفاهم نامه همکاري وزارت کشور و سازمان ميراث فرهنگي، صنایع
دستي و گردشگري امضاء شد
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شهری  مديريت  برترين های  عملكرد  از 
نوين  خدمات  ارائه  زمینه  در  روستايی  و 
طبیعی  و  فرهنگی  میراث  حفظ  گردشگری، 
سنتی،  هنرهای  و  صنايع دستی  توسعه  و 
تشكل های  ايجاد  در  تسهیل  همچنین  و 
واگذاری  و  شهرها  و  روستاها  در  مردم نهاد 
فعال در حوزه  به سمن های  اختیار  اماکِن در 
گردشگری  و  صنايع دستی  میراث فرهنگی، 

تأکید شده است.
سرمايه گذاران  جذب  زمینه  در  همكاری 
گردشگری،  طرح های  توسعه  ايجاد  متقاضی 
در  مشارکت  سنتی،  هنرهای  و  صنايع دستی 
با  گردشگری  جاذبه های  و  معرفی ظرفیت ها 
استفاده از ظرفیت های دو طرف، همكاری و 
مشارکت در ايجاد خدمات و امكانات مورد نیاز 
شهرهای  و  گردشگری  نمونه  شهرهای  در 
در  گردشگری  فعالیت های  توسعه  منتخب 
هدايت  و  برنامه ريزی  و  ششم  برنامه  طول 
درخصوص  الزم  هماهنگی های  ايجاد  و 
اماکن  در  خارجی  دستی  صنايع   نكردن  ارائه 
و  تولید  از  حمايت  برای  تاريخی  و  فرهنگی 
فروش محصوالت صنايع دستی داخلی از ديگر 
مواردی است که در اين تفاهم نامه مورد تأکید 

دو طرف قرار گرفت.
و  صنايع دستی  فرهنگی،  میراث   سازمان 
گردشگری برای دستیابی هر چه بهتر اهداف 
و برنامه های اين تفاهم نامه، واگذاری مديريت 
و بهره برداری اماکن تفريحی و گردشگری که 
اين سازمان و در محدوده و حريم  اختیار  در 
و  قوانین  حدود  در  است،  روستاها  و  شهرها 
در  را  دهیاری ها  و  شهرداری ها  به  مقررات، 
اجرای  سال  در  و  می دهد  قرار  کار  دستور 
)کمپ(  اردوگاه   100 حداقل  تفاهم نامه،  اين 
سوی  از  اين که  به شرط  ــ  گردشگری 
شهرداری ها و دهیاری ها تكمیل و آماده سازی 

شود ــ به آن ها واگذار خواهد شد. 
میراث فرهنگی  سازمان  شد  مقرر  همچنین 
ايرانگردی  توسعه  شرکت  هماهنگی  با  ــ 
و  مديريت  واگذاری  به  ــ  جهانگردی  و 
بهره برداری از مجتمع های خدماتی- بهداشتی 

به  شهرداری ها و دهیاری ها اقدام کند.
بهره بردای  زمینه  در  همچنین  سازمان  اين 
روستاها  و  شهرها  در  تاريخی  بناهای  از 
نیاز شهروندان  و  تاريخی  اثر  نوع  با  متناسب 
با  ملی(،  ارزشمند  نفايس  )به جز  روستايیان  و 

همكاری صندوق احیا و بهره برداری از بناهای 
تاريخی، مشارکت و بسترهای الزم را فراهم 

می کند.
حفظ  معیارهاي  و  ضوابط  محدوده ها،  ابالغ 
تناوب  به  ارزشمند  تاريخي  مناطق  احیای  و 
اجرای  دوره  پايان  تا  حداکثر  و  اولويت  و 
آسیب پذيري  شدت  به  توجه  با  تفاهم نامه 
آن ها  هم پوشاني  و  کشور  تاريخي  بافت هاي 
ناکارآمد  بافت هاي  با  مناطق  از  بسیاري  در 
شهري و روستايي مطابق با میزان منابع مالي 
اعتبار  تامین  در  برنامه ريزی  تخصیص يافته،  
تا  گردشگری  هدف  روستاهای  برای  الزم 
پايان مدت اجرای تفاهم نامه در راستای توسعه 
مشارکت  جهت  در  تسهیل  و  گردشگری 
تعاوني هاي  و  دهیاري ها  و  شهرداري ها 
گردشگري  طرح هاي  اجراي  در  روستايي 
ديگر  از  خصوصي  بخش  سرمايه گذاران  با 
نامه  تفاهم  اين  به موجب  اقداماتي است که 
توسط سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و 

گردشگری انجام مي شود.
مشترک،  همكاري  تفاهم نامه  اين  براساس 
نظیر  اقداماتی  کشور  وزارت  که  شد  مقرر 
واحدهای  و  دهیاری ها  شهرداری ها،  هدايت 
پروانه  صدور  در  تسهیل  به منظور  را  ذی ربط 
و  گردشگری  مجموعه های  احداث  و  ساخت 
محدود  در  صنايع دستی  دائمی  بازارچه های 
شهرها و روستاها کشور را انجام و همچنین با 
همكاري واحدهای ذی ربط استانی به منظور 
تسهیل در تغییر کاربري اراضي مورد نیاز در 
اقدام  مقررات  برابر  مربوطه  کمیسیون هاي 

نمايد.
استفاده  به  متعهد  همچنین  کشور  وزارت 
برگزيدگان  به  اهدا  برای  صنايع دستی  از 
نمايشگاه های  و  جشنواره ها  و  همايش ها 
برگزار شده در استان ها و شهرها و روستاهای 
کشور با هدف اشاعه صنايع دستی و هنرهای 

سنتی بومی و ملی شد. 
هدايت شهرداری ها و دهیاري ها به مشارکت 
در اجرا و مديريت طرح های سالم سازی دريا در 
شهرها و روستاهای ساحلی و همچنین تأکید 
و اهتمام در بكارگیری نمادهای صنايع دستی 
و هنرهای سنتی در معماری، طراحی و مبلمان 
شهری و روستايی با حفظ اصالت های سنتی و 
بومی در شهرها و روستاها و استفاده از مصالح 
بومی و محلی ديگر اقداماتي است که وزارت 

کشور انجام خواهد داد. 
معابر  و  میادين  خیابان ها،  نام گذاری  ترويج 
پیشه ها،  نام  با  کشور  روستاهای  و  شهرها 
رشته ها و نام آوران و هنرمندان صنايع دستی، 
در  فرهنگی  مفاخر  و  سنتی  هنرهای 
ايجاد  روستا،  و  شهر  اسالمی  مصوبه های 
مشارکت  و  حمايت  برای  الزم  زمینه های 
احیای  و  حفظ  در  دهیاری ها  و  شهرداری ها 
برای  الزم  تدابیر  اتخاذ  و  تاريخی  بافت های 
در  دهیاری ها  و  شهرداری ها  بر  نظارت 
فرهنگی،  آثار  از  حفاظت  و  صیانت  مراقبت، 
قوانین  اجرای  همچنین  و  طبیعی  و  تاريخی 
گردشگری،  حوزه های  به  مربوط  مقررات  و 
همكاری  با  صنايع دستی  و  میراث فرهنگی 
سازمان میراث فرهنگی از ديگر اقداماتی است 
که وزارت کشور بر اساس اين تفاهم نامه انجام 

خواهد داد.
و  کاربری  تغییر  از  ناشی  عوارض  دريافت 
فروش تراکم به صورت اقساط پنج تا 10 ساله 
توسط  سرمايه گذار  از  بهره برداری  شروع  از 
شهرداری ها، حمايت و هدايت از شهرداری ها 
بازارچه های  احداث  زمینه  در  دهیاری ها  و 
تولید، عرضه، فروش و نمايشگاه صنايع دستی 
با  کشور  محلی  و  بومی  جشنواره های  و 
از  مرتبط  مردم نهاد  سازمان های  مشارکت 
اقدامات  به عنوان  که  است  مواردی  ديگر 

وزارت کشور مشخص شده است.
برسازمان هاي  نظارت  و  حمايت  هدايت، 
به  وابسته  شهری  بازآفرينی  و  عمران 
و  احیاء  آن  وظايف  از  يكی  )که  شهرداري ها 
بازسازی بناهای تاريخی و فرهنگی می باشد( 
و کمك و مشارکت در ايجاد و تبديل بناهای 
فرهنگی،  میراث   سازمان  اختیار  در  تاريخی 
از جمله کاروانسرا  صنايع دستی و گردشگری 
برای  شهرداری   اختیار  در  زمین های  يا 
بازارچه  گردشگری،  خدمات  کاربری های 
صنايع دستی، موزه های تخصصی با مشارکت 
مردم و دستگاه های اجرايی مطابق مقررات از 
ديگر اقداماتی است که وزارت کشور بر اساس 

اين تفاهم نامه به اجرای آن ملزم است.
و  برنامه ريزي  سیاست گذاري،  منظور  به    
هماهنگي و نظارت بر اجرای مفاد تفاهم نامه، 
کمیته هاي هماهنگی استانی و کمیته راهبري 

ملي تشكیل خواهد شد.
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سیاسي،  معاون  رستمي،  يونسی  علیرضا 
در  مازندارن  استانداري  اجتماعی  و  امنیتی 
اين جلسه ياد آور شد: بايد با تقويت اشتغال 
نظیر  دولت  اهداف  و  ها  برنامه  روستايي، 
ماندگاری جمعیت، مهاجرت معكوس، افزايش 
اقتصادی  اعتالی  و  معیشت  بهبود  و  درآمد 

روستاها را تحقق بخشید.
به گزارش روابط عمومی استانداري، يونسی 
بانوان  تخصصی  کارگروه  جلسه  در  رستمي، 
اشتغال  توسعه  های  طرح  به  اشاره  با  استان 
پايدار خانواده های روستايی و ايجاد و تقويت 
بانوان  محوريت  با  کوچك  کارهای  و  کسب 
تحصیلكرده، يادآور شد: بايد با تقويت اشتغال 
نظیر  دولت  اهداف  و  ها  برنامه  روستايي، 
ماندگاری جمعیت، مهاجرت معكوس، افزايش 
اقتصادی  اعتالی  و  معیشت  بهبود  و  درآمد 

روستاها را تحقق بخشید.

زيرساخت  اين که  بیان  با  ايشان 
های روستاهای مازندران بسرعت 
گفت:  است،  بهبود  حال  در 
ظرفیت های بكر فراوانی در جهت 
معیشت  بهبود  و  اشتغال  تقويت 
وجود  استان  روستاهای  در  مردم 
منطقه  احصا  بر  يونسی  دارد. 
بالقوه  ظرفیت های  منطقه ي  به 
روستاهای استان تاکید کرد و ياد 
برای  عملی  راهكارهای  شد:  آور 

ارتقا  بالقوه،  هاي  توانمندي  کردن  بالفعل 
کیفیت محصول تولیدی روستايیان و تمهید 

بازار فروش تولیدات روستايیان ارايه شود.
بخش  در  استان  انتخابات  ستاد  ريیس 
ظرفیت  به  اشاره  با  خود  سخنان  از  ديگری 
های سیاسی و اجتماعی روستاها با بیان اين 
مازندران  روستايیان  درصد   98 از  بیش  که 

شرکت   96 ماه  ارديبهشت   29 انتخابات  در 
کردند افزود: بیش از 1 میلیون نفر از جمعیت 
روستايی واجد شرايط رای دادن در مازندران 
به صندوق  را  خود  آرا   96 سال  انتخابات  در 

انداختند.
در آغاز اين جلسه جمشیدي، مدير کل امور 
بانوان و خانواده استانداری، گزارشی از اقدامات 

اين اداره کل ارايه نمود.

در جلسه کارگروه تخصصی بانوان استان مازندران مطرح شد؛

برنامه هاي اقتصادي دولت در روستاها باید تحقق یابد

سازمان  رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون 
گردشگری  و  دستی  صنايع  فرهنگی،  میراث 
آذربايجان  استاندار  به  ای  نامه  در  کشور 
غربی اسامی روستاهای منتخب طرح ارزيابی 
ظرفیت و تولید و اشتغال در اين استان را ابالغ 

کرد.
احمدی پور«   »زهرا  نامه  در  ايرنا  به  گزارش 
استاندار  سعادت،  قربانعلی  به  خطاب 
به  عنايت  با  است:  آمده  آذربايجان غربی 
اقتصاد   ” عنوان  به    1396 سال  نامگذاری 
مقاومتی: تولید- اشتغال“ از طرف مقام معظم 
جهت  در  امید  و  تدبیر  دولت  عزم  و  رهبری 
اشتغال و رفع محرومیت از روستاهای کشور 
به اهداف سند چشم انداز 1404 و  با توجه  و 

را  طرحی  سازمان  اين  توسعه،  ششم  برنامه 
و  تولید  ظرفیت،  ارزيابی  ”طرح  عنوان  تحت  

اشتغال“ اجرا می کند. 
اين  قالب  در  است:  آمده  نامه  اين  ادامه  در 
طرح با هدف رونق کسب  و کار محلی و ايجاد 
اشتغال پايدار در روستاهای هدف  گردشگری 
در دستور کار قرار داده است و در همین راستا 
کارشناسان ستادی و استانی اين سازمان از 26 
تا 31 فروردين سال جاری در قالب 13 گروه 
و  صنايع دستی  میراث  فرهنگی،  حوزه  سه  از 
گردشگری به بازديد و ارزيابی میدانی از 76 
روستای کشور اقدام کردند. بر اساس اين نامه 
اين  در  غربی  آذربايجان  منتخب  روستاهای 
بالوالن  دوبره،  بانی،  مارمیشو،  شامل  طرح 

چايپاره  بسطام  و  ماکو  باغچه جوق   ، ارومیه 
است.  رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنايع 
آورده  ادامه  در  کشور  گردشگری  و  دستی 
ظرفیت  اساس  بر  اجرايی  اقدامات   : است 
وزارت  شامل  مرتبط  دستگاه های  مشترک 
کشور، سازمان میراث  فرهنگی، صنايع دستی 
و گردشگری و بنیاد مسكن صورت می گیرد و 
استانداری نقش هماهنگ کننده جهت تسريع 

در اجرای طرح مورد انتظار را خواهد داشت.
به گزارش ايرنا، آذربايجان غربی با بیش از 
سه میلیون و 200 هزار نفر جمعیت در شمال 
غرب کشور قرار گرفته است و بیش از 2 هزار 

و 800 روستای دارای سكنه دارد.

ازسوي معاون ریيس جمهور انجام شد؛

ابالغ روستاهای منتخب طرح توليد و اشتغال آذربایجان غربی 
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استاندار گلستان با اشاره به شعار سال جاری 
اشتغال«،  و  تولید  مقاومتی،  بر»اقتصاد  مبنی 
اظهار کرد: اولويت دولت در سال جاری توجه 
و  بانوان  جوانان،  حوزه  در  اشتغال  به  جدی 
روستاهاست و در اين راستا بايد تمامی دستگاه 

های اجرايی همكاری الزم را داشته باشند.
استانداری  رسانی  اطالع  پايگاه  گزارش  به 
گلستان، دکتر حسن صادقلو در سومین جلسه 
ا...  آيت  حضور  با  که  استان  اداری  شورای 
نورمفیدی نماينده ولی فقیه در استان، برگزار 
همكاری  با  سالجاری  در  کرد:  تصريح  شد، 
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وزير معین 
گلستان در مباحث اقتصاد مقاومتی است مقرر 
بیكار در سطح  شده طرح 14 روستای بدون 
از  استفاده  با  و  شود  اجرايی  شهرستان   14

ظرفیت های دولت اين مدل پشتیبانی شود.
ارديبهشت،   29 انتخابات  به  اشاره  با  وی 
اصلی مردم  برنده  انتخابات گذشته  در  گفت: 
از41  بیش  که  بودند  رهبری  معظم  مقام  و 
میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و مقام 
معظم رهبری نیز با درايت از همه برای حضور 

حداکثری دعوت کردند.
و  دانست  انتخابات  برنده سوم  را  وی دولت 
افزود: دولت از آزمون انتخابات سربلند بیرون 
آمد و مردم رای اعتماد دوباره ای را به دولت 
در  جهانی  دموکراسی  ثبت  واقع  در  و  دادند 

ايران اتفاق افتاد.
استاندار گلستان توجه مسئوالن به پیام های 
انتخابات را پراهمیت قلمداد کرد و گفت: پس 
اقدامات  سرلوحه  گذشت  بايد  انتخابات  از 
شود  تبديل  ها  رفاقت  به  ها  رقابت  و  باشد 
رسم  بايد  اجرايی  های  دستگاه  مسئوالن  و 

خدمت گذاری را به جا آورند.
دکتر صادقلو در بخش ديگری از سخنان خود 
به نقش دانشگاه ها در اقتصاد مقاومتی اشاره 
کرد و يادآور شد: بايد پژوهش ها، مقاله ها و 
پايان نامه ها در راستای اقتصاد مقاومتی و حل 
مشكالت مردم جهت دهی شود و آن زمان 
دانشگاه ها گرايش  به سمت  است که مردم 

می يابند.

خواست  استان  اجرايی  های  دستگاه  از  وی 
گزارش اقدامات خود را بر اساس شاخص های 
کمی در سال 96 تهیه نمايند و ضمن توجه به 
برنامه های ملی دستگاهی، برش های استانی 

را نیز جدی بگیرند.
انتقال  را  اداری  شورای  صدور  شان  وی 
نشان کرد: شورای  و خاطر  دانست  تجربیات 
بین  مسائل  ها  دستگاه  که  معنايی  به  اداری 
اداری  رحم  صله  يك  سازند،  مرتفع  را  خود 
است و همچون يك میزگرد کاری بايد در آن 

فكر جديد تولید شود.
همچنین در اين جلسه شورای اداری نماينده 
ولی فقیه در گلستان وامام جمعه گرگان گفت 
ايران، مسئوالن و سربازان  : هوشیاری ملت 
گمنام امام زمان )عج)، نیروهای نظامی و سپاه 
باعث می شود که حمالت تروريستی و توطئه 

های دشمنان خنثی شود.
آيت اهلل سید کاظم نورمفیدی با بیان اينكه 
گروه های تكفیری، تروريست و حامیان آنها 
از صحنه روزگار حذف خواهند شد، افزود: به 
سنگی  نفری  چند  رهبری  معظم  تعبیرمقام 
نیروهای  و  مسئوالن  مردم،  ولی  انداختند، 
امنیتی هوشیار بوده واجازه نخواهند داد کشور 

از  دور  و  نادان  نیروهای  اين  تعرض  مورد 
حقیقت اسالم قرار گیرد.

امام جمعه گرگان اضافه کرد: در اين حمله 
شهادت  به  هموطنان  از  تعدادی  تروريستی 
رسیدند که از خداوند برای خانواده  معزز شهدا 

صبر و اجر تقاضا داريم.
شورای  جلسه  سومین  در  است  گفتنی 
آب  موفق  طرح  از  اترچالی  عیسی  اداری 
گرگان  شهرستان  محمدآباد  روستای  بندان 
از اجرای طرح موفق تولید مبل  و پرويز پقه 
در روستای عطاآباد شهرستان آق قال گزارشی 

ارائه کردند.
سوی  از  جلسه  اين  در  است  ذکر  به  الزم 
مدير عامل شرکت توزيع نیروی برق پیشنهاد 
شد فعالیت ادارات در فاصله زمانی 10 تیر تا 
و  شود  آغاز  زودتر  ساعت  يك  شهريور،   10
مقرر گرديد بنا به گفته استاندار گلستان اين 
طرح مورد بررسی قرار گیرد و در عین حال 
اجرايی  های  دستگاه  از  تعدادی  همكاری  از 
استان که در سال 95 صرفه جويی در مصرف 
سوی  از  تقديری  لوح  اهدا  با  داشتند  برق 

استاندار گلستان تقدير شد.

استاندار گلستان در سومين جلسه شورای اداری استان؛

اولویت دولت،  توجه جدی به اشتغال جوانان، بانوان و روستاهاست
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عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
استانداری خراسان جنوبي، که در نخستین 
جلسه کارگروه استاني مديريت جامع حوزه 
آبخیز سخن مي گفت، با بیان اين مطلب، 
از اجراي طرح مديريت جامع  افزود: هدف 
حوزه آبخیز ، در نهايت توانمند سازي جوامع 
رسیدن  حداقل  به  آن  طبع  به  و  روستايي 
و  روستا  فرهنگي  و  اجتماعي  هاي  آسیب 
و  معیشت  بهبود  دلیل  به  شهرها،  حاشیه 

اشتغال پايدار روستايي خواهد بود.
عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
استانداری خراسان جنوبی، محمد فرهادي، 
اسالمي،  انقالب  ابتداي  از  اينكه  بیان  با 
روستايي  توسعه  زمینه  در  خوبي  اعتبارات 
علیرغم  کرد:  تصريح  است،  شده  هزينه 
توسعه  زمینه  در  اعتبارات،  اين  اينكه 
زيرساخت هاي روستايي نظیر آبرساني، برق 
رساني، توسعه راه هاي روستايي ، مدارس 
و خانه هاي بهداشت هزينه شده است؛ اما 
از  افزايش مهاجرت  طي اين سال ها شاهد 

روستاها به شهر بوديم.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
مهاجرت  افزايش  به  اشاره  با  استانداری، 
روند  در  دقت  عدم  را  آن  علت  روستايیان، 
برنامه ريزي روستايي دانست و خاطر نشان 
توسعه  همچون  مهمي  موضوعات  ساخت: 
اشتغال پايدار و بهبود معیشت در اين طرح 

ها از ابتدا ديده نشده است.
جمع  مديريت  استانی  کارگروه  رئیس 
اينكه دستگاه هاي  بر  تاکید  با  حوزه آبخیز، 
متعددي در حوزه روستايي اقدامات مناسب 
افزود:  دهند؛  مي  انجام  موازي  بعضًا  و 
جلوگیري  کارگروه،  اين  تشكیل  از  هدف 
هم  و  ها  دستگاه  اين  پراکنده  اقدامات  از 
هاي  بخش  در  آن ها  هاي  فعالیت  افزايي 

مختلف است.
از  گیري  بهره  اهمیت  به  اشاره  با  وی، 
پروژه  اجرايي  روند  در  عشاير  و  روستايیان 
هاي زير مجموعه طرح مديريت جامع حوزه 
آبخیز تصريح کرد: با مشارکت روستايیان در 

اجراي طرح و پروژه هاي تعريف شده ذي 
بهبود  اجرايي  هاي  دستگاه  عملكرد  ربط، 
مثال  عنوان  به  توان  مي  که  يافت  خواهد 
از پروژه تعمیم ترسیب کربن در شهرستان 

هاي سربیشه و سرايان ياد کرد.
اعتبار  توزيع  اينكه  بر  تاکید  با  فرهادی، 
مورد نیاز طرح در اختیار فرمانداران و کمیته 
بود،  خواهد  ها  شهرستان  ريزي  برنامه 
افزود: براي افزايش اعتبار مورد نیاز طرح، 
از اعتبارات شهرستان کمك گرفته شود و 
محل  از  بیشتر،  نیاز  صورت  در  نیز  استان 
بحران  مديريت   12 و   10 ماده  اعتبارات 

کمك خواهد کرد.
وی در پايان، قرار گرفتن استان در مرحله 
کشور  کربن  ترسیب  اجرايي  طرح  دوم 
استان  توسعه  براي  خوب  فرصت  يك  را 
طرح  صحیح  اجراي  شد:  يادآور  و  دانست 
ترسیب کربن عالوه بر پیشرفت استان در 
نظیر  هايي  بخش  در  داري،  آبخیز  حوزه 
نیز  پايدار  اشتغال  و  کشاورزي  گردشگري، 

تاثیرات مهمي را در پي خواهد داشت.
در دولت تدبیر و امید نگاه خوبی در حوزه 

در  خصوصًا  محرومیت  رفع  و  آبخیزداري 
بخش هاي مرزي انجام گرفته است.

مدير کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان 
اين موضوع  بر  تاکید  با  اين جلسه،  در  نیز 
در  خوبي  نگاه  امید  و  تدبیر  دولت  در  که 
حوزه آبخیزداري و رفع محرومیت خصوصًا 
است،  گرفته  انجام  مرزي  هاي  بخش  در 
تصريح کرد: توسعه پايدار در اولويت برنامه 
هاي روستايي و عشايري قرار گرفته و در 
بخش کشاورزي نیز امنیت غذايي به عنوان 
يك اصل مورد تاکید قرار دارد که نیل به 
همه  ويژه  عنايت  و  نگاه  مهم،  هدف  اين 
دستگاه هاي استاني را طلب مي نمايد. بر 
پايه اين گزارش، نخستین کارگروه استاني 
مديريت  )طرح  آبخیز  حوزه  جامع  مديريت 
رياست  به  امروز  صبح  آبخیز(  حوزه  جامع 
معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري و 
دبیري مدير کل منابع طبیعي و آبخیز داري 
استان و با محوريت معرفي و ارائه گزارش 
و  استان  آبخیز  هاي  حوزه  جامع  مديريت 
هاي  دستگاه  مديران  از  جمعي  حضور  با 

استاني عضو کارگروه برگزار شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبي تاکيد کرد؛

طرح مدیریت جامع حوزه آبخيز؛  اقدامي براي توانمندسازي روستایيان
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توسعه روستايي مفهومي جامع و چندبعدي است و در برگیرنده توسعه 
کشاورزي و فعالیت هاي مرتبط با ساختارهاي فیزيكي، اقتصادي، محیطي، 
اجتماعي و فرهنگي در روستاهاست. راهبردهاي توسعه روستايي نیز براي 
اصالح و بهبود زندگي اقتصادي و اجتماعي روستايیان، به خصوص اقشار 
فقیر، نتیجه واکنش عوامل مختلف فیزيكي، فني، اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي و نهادي در محیط روستاست. لذا مديريت توسعه، موضوعي است 
که همگان بر اهمیت آن، بخصوص در هدايت امور توسعه در جوامع 
آگاه هستند. در واقع مديريت توسعه روستايي تالش دارد در محیط هاي 
روستايي که از شاخص هاي توسعه برخوردار نیستند، با ايجاد تغییرات 

مناسب،  فرآيند توسعه پايدار را محقق نمايد.
کتاب  نگارش  دستمايه  روستاها،  در  توسعه  مديريت  اهمیت  بنابراين، 
مديريت توسعه روستايي شده است تا به عنوان منبعي جامع در راستاي 

توسعه روستايي، مورد بهره برداري واقع شود.
کتاب موصوف، در دو بخش و هشت فصل تدوين شده است. بخش 
اول که توسعه را به صورت کلي مورد بحث قرار داده است، شامل چهار 
فصل )مفهوم توسعه، پارادايم توسعه، موانع توسعه و شاخص هاي سنجش 
توسعه( و بخش دوم نیز به طور اخص به بحث توسعه روستايي پرداخته 
و در قالب چهار فصل ديگر )مفهوم توسعه روستايي، الگوها و مدل هاي 
توسعه  و  جهاني سازي  و  روستايي  فقرزدايي  و  فقر  روستايي،  توسعه 

روستايي( تدوين شده است.   
در فصل اول و پیرامون مبحث توسعه، مفهوم توسعه از منظر متفكران 
گوناگون در اين زمینه، بررسي و مورد واکاوي قرار گرفته است. در ادامه 
نیز براي درک مناسب تر اين مفهوم، توسعه را از جنبه ها و ابعاد مختلف 
اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، فرهنگي و انساني بررسي نموده و در پايان، 
عوامل و ارکان اساسي و اصلي در چرخه توسعه کشورها را در 4 بخش 
شامل: اهداف توسعه، سیاست ها، منابع و امكانات و سازمان ها، طبقه بندي 

و مورد شناسايي قرار داده است.
در فصل دوم کتاب، تعاريف و تفاسیر گوناگون متفكران و انديشمندان 
حوزه هاي مختلف، پیرامون مفهوم پارادايم ارايه شده است و با بیان اينكه، 
مفهوم پارادايم نوين توسعه، اشاره به اصول، مباني و نوع خاصي از نگرش 
به مقوله توسعه دارد، ضمن ارايه ويژگي ها، آن را متمايز و مجزا از پارادايم 

قديم مي داند. 
موضوع فصل سوم کتاب، موانع و چالش هاي توسعه است که در فصل 
موصوف، ضمن بررسي موانع و چالش هاي عمومي توسعه در کشورهاي 
درحال توسعه و توسعه نیافته، موانع کشورهاي جهان سوم را به صورت 
کلي تر در چهار دسته: اقتصادي، فرهنگي، سیاسي و اجتماعي طبقه بندي 
نموده و به صورت جزئي در هر يك از طبقات مورد شناسايي و واکاوي 

قرار داده است.
در فصل چهارم کتاب، به ارايه شاخص هاي مختلف سنجش و اندازه گیري 
توسعه در کشورهاي مختلف، از جمله شاخص هاي مورد نظر سازمان ملل 
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و  معیشتي  معیارهاي  تعیین  در 
بین  شاخص هاي  زندگي،  سطوح 
المللي و جهاني در سنجش توسعه، 
شاخص ساختار اقتصادي، شاخص 
کیفیت فیزيكي زندگي و شاخص 
پرداخته  تشريح  به  انساني،  توسعه 

شده است.
مذکور،  کتاب  پنجم  فصل  در 
ضمن تبیین مفهوم روستا و توسعه 
و  پژوهشگران  منظر  از  روستايي 

محققان گوناگون، روند جمعیت روستايي در کشورهاي در حال توسعه، 
طي سال هاي 1950 تا 2030، مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه 
اهداف توسعه روستايي را در قالب اين آرمان کلي که، برنامه هاي توسعه 
روستايي، جزئي از برنامه هاي هر کشور است که براي دگرگون سازي 
ساخت اجتماعي و اقتصادي جامعه روستايي به کار مي رود، در چهار بخش: 
اهداف اقتصادي، اهداف اجتماعي، اهداف طبیعي و اهداف سیاسي مطرح 
و با بیان انواع تمرکززدايي، ارتباط آن را با توسعه روستايي مورد تحلیل 

قرار داده است.
فصل ششم کتاب حاضر، به بررسي موضوعات اساسي توسعه روستاها 
از جمله الگوها و مدل هاي توسعه روستايي، راهبردهاي توسعه روستايي، 
انواع مشارکت و عوامل مؤثر و ديدگاه هاي نسبت به آن، نقش سازمان ها 
و گروه هاي مشارکتي در توسعه روستايي پرداخته و ضمن بررسي مدل 
و  يكپارچه  مدل  دو  پیامدهاي  و  تمايزات  يكپارچه،  روستايي  توسعه 

غیريكپارچه را در توسعه روستايي تحلیل نموده است.
فصل هفتم، با اشاره به مسأله فقر و علل آن در جامعه روستايي، از منظر 
انديشمندان مختلف، راهبردهاي مختلف فقرزدايي در سطح جهان را بیان 
نموده و نمونه هاي موفق برنامه هاي جهاني براي فقرزدايي را بررسي و 

ارائه کرده است.
فصل پاياني نیز با اشاره به رويكرد جهاني شدن و تأثیرات آن بر مسائل 
کشاورزي و روستايي، نقش آن را در حل مسائل و مشكالت توسعه اي و 

مبارزه با فقر روستايي مورد توجه قرار داده است. 
در نهايت مي توان چنین بیان نمود اين کتاب سعي کرده است ضمن 
توسعه  مفهوم  تبیین  و  توسعه  مديريت  در  اساسي  موضوعات  بررسي 
روستايي و مدل توسعه يكپارچه روستايي، به بررسي ويژگي هاي مديريت 
توسعه روستايي، به خصوص رويكردهاي مبارزه با فقر روستايي بپردازد 
و با توجه به مفهوم جهاني شدن و تأثیرات آن بر مسايل کشاورزي و 
روستايي، نمونه هاي موفق در کاهش فقر را در جهان بررسي کند. لذا با 
توجه به اهمیت مديريت توسعه روستاها در کاهش فقر جوامع روستايي 
و محلي و در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و سیاست هاي سند 
چشم انداز 1404، مطالعه اين کتاب، عالوه بر اساتید و دانشجويان گرامي، 
به دهیاران، اعضاي شوراي اسالمي روستا و تمامي عالقمندان به مباحث 

توسعه روستايي نیز توصیه مي شود.

معرفی کتاب »مدیریت توسعه روستایي«
  الوین رمضاني
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