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مهدي جمالي نژاد

دستیابي به پیشرفت و آباداني مستلزم توجه به ابعاد گوناگوني است که طي یک فرآیند 
تدریجي و تكاملي ممكن مي شود. فرهنگ، آموزش، اقتصاد، محیط زیست و ... در 
رابطه اي دوسویه با یكدیگرند و نمي توان با توسعه و رشد نامتوازن یكي از ابعاد، پیشگفته به 
توسعه پایدار دست یافت که هدف نهایي است. بر همین اساس از دهیاران به عنوان متولیان 
اصلي تحقق توسعه پایدار روستایي در کشور انتظار مي رود تا ضمن باال بردن آگاهي و دانش 
قابلیت هاي  و  ظرفیت ها  از  بهره گیري  با  و  گذشته  تجربیات  از  درس آموزي  با  خود،  شغلي 
موجود در روستا، از مشارکت و همراهي تمامي الیه هاي جامعة روستایي استفاده نمایند و 
همچنین با بهره گیري از ظرفیت کلیه دستگاه هاي اجرایي و سازمان هاي وظیفه مند، ضمن 
شناسایي هوشمندانه نیازهاي آموزشي خود در آگاهي بخشي به مردم روستا و ارایه خدمات 

بهتر نیز کوشا باشند.
از طرفي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور در جایگاه سازمان متولي آموزش پایدار 
ساماندهي،  نهادینه سازي،  بسترسازي،   پي  در  تاکنون  نهاد  این  تأسیس  زمان  از  دهیاري ها 
بهبود  جمله  از  به شاخص هایي  دستیابي  براي   ... و  دهیاران  آموزشي  نیازسنجي  و  ارزیابي 
ارتقاء سطح دانش علمي و شغلي دهیاران  اثر بخشي،  افزایش کارآیي و  وظایف مدیریتي، 
بدون مشارکت، همراهي و  پیشگفته،  به شاخص هاي  بوده است.  بي گمان دستیابي    ... و 
انگیزه باالي دهیاران براي آموزش و توانمند سازي خود، امكان پذیر نخواهد بود. امیدواریم 
این شماره از ماهنامه دهیاري ها نیز بتواند در افزایش هرچه بیشتر آگاهي دهیاران، شوراهاي 

اسالمي روستا و مردم روستا و ارایه رهنمود به آنها تاثیرگذار باشد.

به قلم مدیرمسئوول
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امروزه نقش و اهمیت آموزش در ارتقاي سطح دانش، توانمندي ها و نگرش افراد بر  
کسي پوشیده نیست. در واقع موفقیت هر سازمان در گرو منابع انسانِي متخصص، 
از  یكي  آن ها،  شغلي  مهارت هاي  افزایش  و  کارکنان  آموزش  است.  توانمند  و  آموزش دیده 
مورد  انساني،  نیروي  توانمندسازي  براي  سازمان،   هر  در  که  است  راهكارهایي  مهم ترین 
از اهمیت باالیي برخوردار است، بهره گیري  این میان  توجه قرار مي گیرد. آن چیزي که در 
از ساختارها، رویكردهاي نوین و مكانیزم هایي است که بتواند آموزش هاي ارایه شده توسط 
سازمان ها را اثربخش و کارآمد نموده و تغییرات اساسي در بهبوِد رفتار، نگرش و مهارت هاي 

شغلي افراد ایجاد نماید.
در عرصة سكونتگاه هاي روستایي، دهیاران به عنوان مدیران ارشد روستا و متولیان امر توسعة 
روستایي، وظایف متعدد و متنوعي بر عهده دارند که براي پیشبرد مطلوب و به ثمر رساندن 
اهداف مستمر در این مجموعه وظایف، نیازمند برخورداري از آموزش هاي الزم هستند. آگاهي 
دهیاران و شوراهاي اسالمي روستا، از حوزة وظایف و اختیارات و همچنین قوانین و مقررات 
مرتبط با آن، یكي از سرفصل هاي مهم آموزشي در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت مي باشد. 
در واقع، تدوین برنامه هاي آموزشی ضمن خدمت براي دهیاران و توأمان براي اعضاي شوراي 
اسالمي و مردم محلي و اجراي دوره هاي کوتاه مدت و بلندمدت که بتواند قابلیت هاي فكري و 
تخصصی آن ها را افزایش دهد، از اهداف مهمي است که همواره در دستور کار وزارت کشور، 
روستایي  و  برنامه ریزي شهري  مطالعات  مرکز  و  دهیاري هاي کشور  و  سازمان شهرداري ها 

بوده است. 
آنچه که در آموزش هاي ضمن خدمت، از اهمیت بیشتري برخوردار است، ارایة آموزش هاي 
دوره هاي  این  در  شرکت  براي  محلي  مدیران  در  رغبت  و  انگیزه  ایجاد  و  پویا  مؤثر،  مولد، 
و  آگاهي  سطح  ارتقاي  در  مهمي  نقش  آموزش ها،  بودن  بخش  اثر  که  چرا  است.  آموزشي 
آموزش هاي ضمن  دارد.  روستا  اسالمي  شوراهاي  و  دهیاران  حرفه اي  و  شغلي  مهارت هاي 
خدمت باید به گونه اي باشد که متناسب با نیازهاي دهیاران، اعضاي شوراي اسالمي و مردم 
محلي بوده و با شرایط جغرافیایي و پتانسیل هاي ناحیه اي، تناسب داشته باشد. در این صورت 
است که دوره هاي آموزشي برگزار شده، اثربخش بوده و توانمندي دهیاران و شوراهاي اسالمي 

روستا را منجر خواهد شد.
لذا با عنایت به اهمیت آموزش  در توانمندسازي و بهبود عملكرد مدیران محلي )دهیاران و 
شوراهاي اسالمي روستا( در عرصه مدیریت روستاها، در این شماره از ماهنامه به تبیین نقش 
آموزش و توانمندسازي در توسعه پایدار روستایي پرداخته شده است و در آن سعي شده است 
تا ضمن اشاره به موانع و چالش هاي پیش روي آموزش دهیاران، راهكارها و رویكردهاي نویني 

براي اثربخشي هر چه بیشتر دوره هاي آموزشي ارایه گردد.

سعیدرضا جندقیان بیدگلی

ت سردبیر
یادداش



شماره 52ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی 4
 اهــــل نظر

توانمندسازي یكي از تكنیک هاي مؤثر براي افزایش بهره وري کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندي هاي فردي و گروهي آنان در 
راستاي اهداف سازماني است. توانمندسازي آموزشي کارکنان را قادر خواهد ساخت تا در مواجهه با مشكالت و تهدیدها، از مقاومت و انعطاف پذیري 
بیشتري برخوردار باشند. از آنجا که دهیاران و شوراهاي اسالمي روستا مهمترین عامل و محور مدیریت محلي در کشور محسوب مي شوند، تجهیز 
و آماده سازي آنان براي مواجهه با تغییرات و آشنا نمودن آنان با وظایف خود، از اهمیت ویژه اي برخوردار است. لذا در راستاي توانمندسازي و 
پرورش مدیران محلي، مي بایست بیشترین سرمایه، وقت و برنامه اختصاص یابد. همچنین در راستاي توسعه پایدار روستایي، توانمندسازي آموزشي 
مدیران و جوامع محلي، موجب ایجاد فرصت هاي اقتصادي پایدار، توسعه اجتماعي پایدار، مشارکت هاي مبتني بر جامعه، استقرار عدالت، شكل گیري 
و استمرار مدیران محلي متعهد و مشتاق، استفاده از ظرفیت هاي بالقوه انساني در سطح روستا و ... مي شود. در حال حاضر عرصه مدیریت نوین 
روستایي کشور، با چالش هاي متعددي مواجه است که فائق آمدن بر این چالش ها، نیازمند داشتن منابع انسانی توانمند، مشارکت جو، ریسک پذیر، 
پاسخگو، مسئولیت پذیر و ... است. بر همین اساس، توانمندسازی آموزشي، جزء ضروریات مدیریت نوین روستایي محسوب می شود که مي تواند 
نقش پایداري در توسعه ملي ایفا نماید. در این میزگرد تالش شده است تا ضمن بررسي ابعاد مختلف توانمندسازي مدیران محلي، نقش متولیان 
آموزش و از سوي دیگر نقش وظایف و انتظارات دهیاران و شوراهاي اسالمي روستا، مورد واکاوي قرار گیرد. بر همین اساس به گفتگو نشسته ایم با:

• ناصر شفیعي ثابت؛ استادیار برنامه ریزي روستایي  و عضو هیأت علمي دانشگاه شهید بهشتي
• مهران شیراوند؛ رییس مرکز مطالعات برنامه ریزي شهري و روستایي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور

• اکرم نجفي؛ مدیر کل دفتر امور روستایي و شوراهاي استانداري قزوین
• سید عباس قوامي؛ دهیار روستاي گلخندان  قدیم، بخش بومهن استان تهران

ضرورت و اهمیت آموزش  و  توانمندسازي در توسعه ی روستایي
  محمد طوالبی
كارشناس مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي
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دعوت  قبول  براي  فراوان  سپاس  و  مقدم  خیر  ضمن   
ماهنامه دهیاري، در ابتداي بحث این سؤال را طرح مي کنیم به نظر 
در  دهیاران  توانمندسازي  و  آموزش  نقش  ضرورت  و  اهمیت  شما 

توسعة پایدار روستاها به چه میزان مي باشد؟ 

برای  آموزش  نقش  ضرورت  در  نجفي:  
دوره  ما  دهیار  که  ببینیم  باید  اول  دهیاران 
قدر  چه  ما  و  است  قدر  چه  ماندگاری اش 
سرمایه گذاری  آموزش  روی  می خواهیم 
کنیم؟ یكی از مشكالتی که در دوره پنجم 
داشتیم  روستا  اسالمي  شوراهاي  انتنخابات 
این بود که حدود 6۰ تا 7۰ درصد دهیاري ها 

در استان ما )قزوین(  از سوي شوراي جدید براي احراز سمت دهیاري 
انتخاب نشدند.  با وجود آموزشي که به دهیاران داده شده است باید 
مشخص شود که در مدیریت روستایی چه قدر باید براي دهیارهایمان 
سرمایه گذاری کنیم. یكي دیگر از موضوعات مهم در حوزه آموزش 
به  نسبت  آموزش  اعتبارات  به سهم  توجه  دهیاران،  توانمندسازي  و 
سایر منابع اعتباري در روستا است. سهم منابع مالي که براي آموزش 
طرفي  از  و  محدود  بسیار  مي شود،  داده  تخصیص  توانمندسازي  و 
نحوه هزینه کرد آن با موانع و چالش هایي روبروست. بر همین اساس 
ضرورت آموزش در بهبود عملكرد دهیاري ها بسیار حائز اهمیت است 
و با رفع چالش هایي که ذکر شد بر پایداري روستا تأثیر قابل توجهي 

خواهد داشت. 

حوزه  در  موضوع  اساسی ترین  قوامي:  
بحث  دهیاران  آموزش  تداوم  و  هدفمندي 
 87 سال  از  بنده  است.  دهیاران  ماندگاری 
به  نزدیک  مدت  این  در  و  هستم  دهیار 
را  مختلف  آموزش های  ساعت  چهارصد 
کار  این  برای  ملی  سرمایه  قطعًا  گذراندم. 
صرف شده است. عدم امنیت شغلی و نگاه 

توانمندي و آگاهي دهیاران در  سلیقه ای، عدم توجه به شایستگی، 
تصدی سمت دهیار از موانع مهم ضعف عملكرد برخي از دهیاري ها 
مي باشد. حال این سؤال پیش مي آید که برخي از افرادي که به عنوان 
دهیار از سوي شوراها انتخاب مي شوند، آیا برای این کار آموزش هاي 
الزم را دیده اند؟ آیا توانمندي و صالحیت الزم را دارند؟ خیلی از افراد 
پس از انتخاب توانایي الزم را در خود نمي بینند، در مي یابند که اصاًل 
برای این کار ساخته نشده اند و ممكن است مدارج علمی باالتري هم 
داشته باشند. لذا به نظر بنده آگاهي و توانمندسازي دهیاران، قبل از 

احراز سمت دهیاري،  از ضروریات مدیریت دهیاري است. 
و  به طرح چالش ها  با عنایت  آقای دکتر شفیعی   جناب 
مشكالت در حوزه آموزش و توانمندسازي از طرف دو نفر از متولیان 
و  مباني  پیرامون  شما  دیدگاه  اجرا،  عرصه  در  روستایي  مدیریت 

مباحث علمي توانمندسازي چیست؟  

اساسی  بحث های  از  یكي  شفیعي: 
از جمله کشور ما  کشورهای در حال توسعه 
آموزش و توانمندسازي است. آموزش باعث 
توانمندسازی دهیاران، شوراها و جامعه محلی 
می شود  باعث  آموزش  مي شود.  روستایي 
و  قدرتمند  اسالمي  شوراهاي  و  دهیاران 
شود.  بیشتر  خوداتكایی شان  و  خودآگاهی  

یكي از مفاهیم مهم در آموزش دهیاران، شوراهاي اسالمي روستا، و 
روستاییان توجه به اجراي آموزش هاي مولد است. متاسفانه در کشور 
ما در آموزش و پرورش، دانشگاه و نهادهاي اجرایي، آموزش ها غیر 
مولد هستند. بایستي در حوزه آموزش روستایي، رویكرد را به سوي 
آموزش هاي مولد و کاربردي که نقش  و تأثیرگذاري آن در جوامع 

روستایي ملموس  و حائز اهمیت است، سوق دهیم.

 جناب آقاي قوامی با توجه به اینكه شما به عنوان 
دهیار، وظایف متعددي در سطح روستا دارید. پس الزم 
است براي بهبود عملكردتان و پاسخگویي به روستاییان 
توانمند شوید و آموزش هاي الزم را بگذرانید. حال عالوه 
بر انتظاري که از مسئولین اجرایي حوزه آموزش هست، 
دهیار براي اینكه آموزش ها به سوي آموزش هاي مولد و 

کاربردي سوق پیدا کند، چه نقشي دارد؟

قوامي: به نظر بنده عالقه و میل شخصی دهیار و در واقع به نوعی 
شغلي  آگاهي  سطح  ارتقاء  در  مهمي  نقش  دهیار،  مسئولیت پذیري 
دهیار دارد. وقتی که دهیاری مسئولیتی را قبول می  کند باید خودش 
اشتغال زایی،  توانمند کند. در بخش  فعالیت  آن  بهتر  انجام  برای  را 
درآمدزایی و کارآفرینی، دهیار بایستي خود را توانمند کند. مي بایستي 
روستایي  مدیریت  حوزه  مقررات  و  قوانین  با  کشور  دهیاران  تمامي 
آشنا باشند. دهیار را باید در زمینه قوانین مقررات مالی توانمند کنیم. 
براي اینكه به قوانین کارش آشنا باشد و گرفتار مشكالت و مفاسد 
با  را  دهیار  مي توانیم  دهیار  به  دادن  آموزش  با  نگردد.  اقتصادي 
راستاي  در  به طور کلي  نماییم.  آشنا  اشتغال روستایي  و  کارآفریني 
رسیدن به آموزش مولد و کاربردي براي دهیاران، آشنایي با قوانین 
و مقررات حوزه وظایف دهیاري، از اهم موضوعات آموزشي دهیاران 

است. 

شفیعي: به نظر بنده با توجه به تجربه و پیشینه اي که در سازمان های 
مختلف داشته ام،گیرندگان و بروزدهنده گان هستند که نیاز آموزشي 
خود را تعیین می  کنند. نیازها و محورهاي آموزشي دهیاران و جوامع 
محلي نبایستي صرفًا از طریق ستاد مرکزي به استان ها ابالغ شود. 
اینگونه محورها نیازهای دهیاران و مردم نیست، چرا که محورهایي 
که ابالغ و تعیین می شود، صرفًا دغدغه ی ذینفعان نیست. نیازسنجي 
از پایین و آموزش نخبگان روستایي، تاثیر قابل توجهي در انتخاب 
یک  روستا،  هر  در  معمواًل  دارد.  روستا  در  آینده  دهیاران  و  شوراها 
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عده هستند که عالقه مند و دغدغه مند روستایشان هستند. شناسایي 
این افراد براي دست اندرکاران حوزه آموزش روستایي ضروري است. 
روستا  در  افراد  این  شناسایي  در  مهمي  نقش  می تواند  روستا  دهیار 

داشته باشد. 

نجفي: با توجه به نیازسنجي آموزشي که ما در استان ها با نظارت 
مرکز مطالعات برنامه ریزي شهري  و روستایي انجام مي دهیم، جامعه 
هدف آموزشي ما در حال حاضر دهیاران هستند و در برخي موارد نیز 
شوراها را به همراه دهیاران آموزش مي دهیم. حال با توجه به منابع 
موضوع  دقیق تر  بررسي  نیازمند  محل  مردم  آموزش  محدود،  مالي 

است.

  البته دهیار به عنوان مدیر اجرایي روستا نقش تسهیل گري 
در روستا را نیز به دوش مي کشد. توانمندسازي آموزش دهیاران و 
شوراها صرفاً با هدف آگاهي و ارتقاء شغلي یک فرد نیست. دهیار به 
عنوان تسهیل گر، نقش قابل توجهي در انتقال تجارب و آموخته هایي 
آموزشي،  نیازسنجي  فرآیند  در  دارد.  روستا  مردم  به  فراگرفته  که 
نیازهایي که دهیار براي آموزش انتخاب مي کند، مي بایست منعكس 
کننده نیاز ذینفعان نهایي، یعني مردم محل باشد. به طوریكه عالوه بر 
نقش یادگیرنده به عنوان تسهیل گر روستا با همیاري نخبگان روستا، 
نقش یاد دهنده و انتقال تجارب و آموزه ها به مردم روستا را نیز ایفا 
نماید. جناب آقاي دکتر شیراوند با عنایت به ضرورت هاي فوق، نقش 
و جایگاه مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهري و روستایي به عنوان 

متولي آموزش دهیاران کشور را تشریح بفرمایید؟ 

شیراوند: در سال 1392 در سطح استان ها 
ملي  سطح  در  و  آموزش  اجرایي  کمیته 
کمیته راهبري آموزش و توانمندسازي وجود 
و  ساماندهي  براي  اساس  بر همین  نداشت. 
انسجام آموزش و از طرفي جلوگیري از خالء 
سطح  در  سیاست گذاري  و  اجرایي  بازوهاي 

اساس کمیته  بر  راه اندازي شدند.  استاني، کمیته هاي مذکور  و  ملي 
از دهیاران  امور روستایي و شوراها،  دفاتر  از طریق  آموزش  اجرایي 
مورد  دوره  هاي  بررسي  از  پس  و  مي گیرد  صورت  دقیق  نیازسنجي 
نیاز استان، به کمیته آموزش  و توانمندسازي مستقر در مرکز ارسال 
برنامه هاي آموزشي  این کمیته ضمن بررسي دوره ها و  مي شود. در 
استاني مجوزهاي الزم با نظارت دقیق انجام مي شود. بر همین اساس 
سوي  به  نیازسنجي،  بدون  و  متمرکز  آموزش هاي  از  مرکز  رویكرد 
آموزش هاي مبتني بر نیاز فراگیران و جامعه روستایي شكل گرفت. 
حال با در نظر گرفتن این چارچوب مشخص، روش هاي توانمندسازي 
دهیاران چگونه است؟ به نظر بنده  نیروی انسانی صرفًا با آموزش، 
توانمند نمی شود. آموزش یكی از ابعاد مهم برای توانمندسازی است. 
برای همین ما از سال 93، شاخص تجربه را هم به این کار اضافه 
را  دهیاران  استاني  برون  و  استاني  درون  آموزشی  کردیم. سفرهای 

در  را  خود  تجارب  دهیاران  آموزشي،  کردیم. طي سفرهاي  حمایت 
محیط  عمراني،  پروژه هاي  ساز،  و  ساخت  گردشگري،  حوزه هاي 
از تجارب یكدیگر  و  اشتراک گذاشته  به  زیست روستا و کارآفریني 
بهره مند شدند. بر همین اساس گام مهمي در راستاي توانمندسازي 

تجربي دهیاران برداشته شد. 

 از مباحث مطرح شده مي توان چنین برداشت نمود که 
ثبات مدیریتي در دهیاري ها، نقش انكارناپذیري در بهبود عملكرد، 
نهایت  در  و  آموزشي  دوره هاي  در  شرکت  براي  انگیزه  ایجاد 
روستایي  مدیریت  نظام  اینكه  به  توجه  با  دارد.  آنان  توانمندسازي 
براي  پیشنهاداتي  و  راهكارها  چه  است،  بنیادي  چالش هاي  دچار 

برون رفت از این مسائل و توانمندسازي دهیاران وجود دارد؟

 شیراوند:  وظیفه ذاتي مرکز مطالعات برنامه ریزي شهري و روستایي، 
نظارت، ساماندهي، راهبري و توسعه  آموزش و توانمندسازي دهیاران 
به عنوان مدیران اجرایي روستا است و در این راستا گام هاي قابل 
توجهي برداشته شده است. عالوه برآن، سعي شده است تا شورا و 
مردم محلي نیز آموزش ببینند. از نظر بنده انتصاب دهیاري به مدت 
چهار سال و عدم احتمال احراز تصدي در چهار سال بعد، نمي تواند 
مانعي براي انجام و تداوم آموزش براي دهیاران شود. لذا براي تعدیل 
این مشكل و بهره گیري بهتر از آموزش ها براي دهیاران، راهكارها و 
پیشنهاداتي از جمله: بازنگري در قوانین و مقررات، دستور العمل ها، 
شیوه نامه ها و ایجاد نظام شایستگي در انتصاب دهیاران  را مي توان 
از سوي  انتصاب دهیاران  از  بدین منظور مي توان پس  مطرح کرد. 
آموزشي ضمن خدمت  هاي  دوره  فرد،  هر  توانمندي  شوراها، طبق 

گذرانده شود. 

نجفي: به نظر بنده الزم است مرکز مطالعات برنامه ریزي شهري و 
روستایي، در کنار برگزاري دوره هاي آموزشي براي دهیاران، آموزش 
شوراها  آموزش  است  ممكن  دهد.  قرار  مدنظر  نیز  را  شوراها  برای 
مهم تر از آموزش برای دهیاران باشد. سطح نگرش خیلی از شوراها 

متأسفانه با قوانین ما هماهنگ نیست.

شفیعي:  آقای دکتر شیراوند بنده با نظرات جنابعالي در این خصوص 
کاماًل موافقم بحثی که ما طرح کرده بودیم در این راستا شكل گرفت 

که چه کار بكنیم که این چالش های آموزش کم شود؟ 
تداوم  و  ماندگاري  عدم  حوزه،  این  در  مهم  چالش  نمونه  عنوان  به 
تغییر  می دهیم،  آموزش  که  این  از  پس  دهیاري هاست.  مدیریتي 
چالش ها  این  رفتن  بین  از  براي  باید  راهكاري  چه  ما  مي یابند، 
بنده  شود؟  مؤثرتر  و  هدفمندتر  آموزشي  هاي  دوره  که  بیاندیشیم 
آموزش  بسا  چه  نداریم.  مولد  آموزش  ما  که  مي کنم  تأکید  مجدداً 
نامولد داریم. بر همین اساس ما  ناچار و ناگزیریم به مردم هم توجه 
فكر  من  آمدند.  مردم  آن  بدنه  از  دهیار  و  باشیم. چون شورا  داشته 
می  کنم همه در این زمینه  اشتراک نظر داریم. در بین مردم روستایي، 
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با  را  روستا  امور  از  که مي توانند خیلي  دلسوزاني هستند  و  نخبگان 
شورا،   و  دهیار   بر  عالوه  مي توانیم  ما  ببرند.  پیش  مردم  همكاري 
این  برسانیم. شاید  نیز  ایشان  به اطالع  را  آموزشي خود  برنامه هاي 
افراد، دهیاران و شوراهاي آینده روستا باشند. یكي دیگر از موضوعاتي 
تقسیم بندي  است،  مؤثر  دهیاران  توانمندسازي  و  آموزش  در  که 
وگروه بندي دهیاران در آموزش هاست. بیاییم دهیاران را گروه بندي 
کنیم. بر اساس نوع تخصصشان و در مرحله بعد بر اساس ویژگی هاي  
اجتماعی و اقتصادی نوع آموزش مشخص شود. براي نمونه دهیاراني 
که روستاهایشان در حوزه گردشگري و بوم گردي، پتانسیل الزم را 
از  مي تواند  تقسیم بندي  این  ببینند.  آموزش  مجزا  صورت  به  دارند 
براي  آموزش  نوع  و  سرفصل ها  قطعا  شود.  انجام  استان ها  طریق 
دهیاران در روستاهاي مختلف با پتانسیل هاي خاص، با دیگر روستاها 
متفاوت خواهد بود. در فرآیند گروه بندي آموزشي، استانداری های به 
عنوان ناظر عالی استان، فرمانداری ها به عنوان ناظر عالی شهرستان 
و بخشداري ها به عنوان ناظر عالی بخش شان خواهند بود. به نظر 
و مرم  آموزش دهیاران، شوراها  براي ساماندهي  وزارت کشور  بنده 

محلي قدرت اجرایي بسیار زیادي دارد.
جامع  نظام  طبق  استان،  سطح  در  ما  دکتر  آقاي  جناب  نجفي: 
دهیاران  براي  و  داریم  دهیاران  براي  آموزش، سرفصل هاي خاصي 
با نیازهاي روستاهایشان تقسیم بندي آموزشي داریم. ولی مشكالت 
حوزه دهیاری بسیار زیاد است. ما براي روستاهاي هدف گردشگري، 
این  مي کنیم.  برگزار  را  قابلیت  این  مختص  آموزشي  دوره هاي 
اساسی،  مشكل  ولی  دارد،  وجود  فرمودید  شما  که  گروه بندی هایي 
نظر  به  کردم.  اشاره  قباًل  که  است  دهیاران  نامتعادل  جایگاه  همان 
بنده مدیریت روستایي بایستي در سطح دهستان تعریف شود. شورا و 
دهیار در سطح دهستان تعریف شوند. در حال حاضر مالک انتخاب 
شورا، سواد خواندن و نوشتن است. صرفًا با سواد خواندن و نوشتن 
نمي توان مفاهیم مهم و پایه اي روستا را به شورا آموزش داد. مدیریت 
روستایي نیازمند مهندسي مجدد است.اگر این اتفاق نیافتد، دهیاري ها 

از مسیری که برایش در نظر گرفتیم، دور می شود.
براي  که  آموزشي  رویكردهاي  بر  عالوه  است  درست  شفیعي: 
پیگیري اصالحات  ارائه شد، وزارت کشور مي بایست،  توانمندسازي 
اساسی در ساختار مدیریت روستایی نیز باشد. پیشنهاد دیگري که بنده 
دارم این است که، دهیاران بر اساس نیاز جامعه محلی، محورهای 
ارتباطی  ابزار درست  انتخاب  بعدي  کنند. مسئله  تعریف  را  آموزشی 
است که باعث مي شود پیام را درست منتقل نماییم. اگر دهیار پیام 
در کالس هاي  زیاد  انگیزه  با  حتمًا  شود،  متوجه  درست  را  آموزشي 
آموزشي شرکت خواهد کرد. نیاز آموزشي دهیار گل خندان، متفاوت 
اجراي  طریق  از  توانمندسازي،  لذا  است.  افجه  روستاي  دهیار  از 
آموزش هاي کاربردي و مولد وگروه بندي روستاها، تحقق پذیر است. 

شیراوند:  اجازه دهید بنده از نگاهي دیگر به این چالش ها بپردازم. 
چرا  آن،  کنار  در  نیست؟  اروپایی  شهرهای  مثل  ما  شهرهای  چرا 
در  نیست؟  توسعه یافته  کشورهای  روستاهای  مثل  هم  روستاها 

کشورهای توسعه یافته، به شهر و روستا، توسعه محور نگاه می کنند. 
ما به شهرها تخصصی نگاه کردیم و به روستاها، عمومی. یک حلقة 
مفقوده داریم. این حلقة مفقوده، بر مدیریت روستا تأثیر مخربی دارد. 
در روستا مشارکت جمعی بسیار ضعیف است. وقتي شخصي دهیار 
دهیار  که  حالي  در  کند.  حل  باید  او  را  روستا  مسائل  کل  مي شود، 
انگیزه  ایجاد  و  کارآفرینی  نوآوری،  براي  زمینه الزم  روستا،  در  باید 
اصلي  مسئولیت  این  و  نماید  فراهم  را  روستا  مردم  براي  مشارکت 
در  مشارکت  تقویت  و  ظرفیت سازي  اساس،  همین  بر  است.  دهیار 
روستاها، مي تواند در توانمند سازي شوراها، دهیاران  و جامعه محلي،  

مؤثر باشد.

روستاها،  وضعیت   روستاها،  ظرفیت   براساس  باید  ما  شفیعي: 
و  کارآفرینی  مقولة  روستاییان،  مطالبه  روستاها،  ویژگی های 
یک  است،  مطرح  که  مباحثي  سایر  و  پسماند  و  زباله  اشتغال زایی، 
بعد  مرحله  در  باشیم.  داشته  منظم  دسته بندی  و  دقیق  گروه بندي 
خود دهیار مي تواند آموزش دهنده شوراها و مردم روستایش باشد. در 
روستا شاید مرکز آموزش نتواند به صورت مستقیم وارد شود. بنابراین 
ما مي توانیم به صورت غیرمستقیم، با روش هاي سیستماتیک،  روند 
دهستان  و  روستا  در سطح  دهیاران،  از طریق  را  مولد  آموزش هاي 

نشر دهیم.

 در پایان؛ از اینكه این فرصت را در اختیار ما قرار دادید، 
بسیار سپاسگزارم.
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مقدمه
آموزش یكی از ضروریات زندگی بشری است و امروزه آموزش نیروی 
شمار  به  سازمان ها  کارکنان  توانمندی  جهت  در  مؤثر  گامی  انسانی، 
می رود. نیروي انساني به لحاظ برخورداري از قدرت اندیشه، خالقیت و 
نوآوري، بزرگترین دارایي هر سازماني محسوب مي شود، چرا که هرگونه 
بهبود و پیشرفت در سیستم هاي فني و سازماني توسط نیروي انساني 
به  سازمان  در  کارکنان  اندیشه هاي  و  فكري  توان  مي گیرد.  صورت 
عنوان سرمایه نهفته و راکد مي باشد، هر سازمان و مدیریتي بتواند از 
این سرمایه هاي نهفته بیشترین استفاده را بكند به همان اندازه امكان 

رشد و توسعه میسر خواهد شد.
توجه به آموزش و توانمندسازی شورای اسالمی روستا و دهیاری ها در 
جهت ارتقاء سطح آگاهی علمی و شغلی آن ها، یكی از اهرم های مهم در 

تقویت مدیریت نوین روستایی است.
از زمان تأسیس نهاد دهیاری، امر آموزش بیشتر مورد توجه واقع شده، به 
طوری که آموزش های متنوع برای تقویت سطح دانش دهیاران از سوی 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از اهداف و برنامه های اساسی 
این سازمان بوده است. کم توجهی به مسئله آموزش و توانمند سازی 
نیروی انسانی در این دو نهاد مدیریتی در سطح روستاها، تعامل بین 
شورا و دهیاری ها و درک متقابل آن ها از برنامه های توسعه روستا را دچار 
اشكال می کند. از سوی دیگر ساختار و تشكیالت نامناسب در خصوص 
متولی امور آموزش شوراها و دهیاری ها، موجب ناهماهنگی و در برخی 

موارد موازی کاری در امر آموزش این دو نهاد شده است. 
آموزش دهیاران و شورای اسالمی بایستی هماهنگ و با هم صورت 
گیرد، چرا که این دو مكمل یكدیگر هستند. اگر این دو هماهنگ حرکت 
نكنند، موجب ایجاد شكاف در امور اجرایی روستا خواهد شد )خسروی و 

همكاران، 139۰: 19-2۰(.
سطح سواد و تحصیالت یكی دیگر از موانع اساسی در ارتباط با فعالیت 
شورای روستا و دهیاری ها است. سطح پایین سواد شورا و دهیاری به 
امور  اداره  خصوص شوراهای اسالمی روستا، موجب اشكال و کندی 

روستا و خلل در اجرا و پایین آمدن کارایی شده است. 
روند  اصالح  در  مهمی  بسیار  نقش  آموزش  فوق  موارد  به  توجه  با 
فعلي مدیریت محلي دارد و اگر دهیاران و شوراها به وظایف و حدود 
اختیارات خود به خوبی واقف بوده و به آن به درستی عمل نمایند، با 
اطمینان می توانند گام مؤثری در جهت توسعه و عمران روستاها و نیز 
و  آموزش  گرو  در  این  و  بردارند  روستایی  مناطق  از  محرومیت زدایی 

توانمندسازی این دو نهاد مدیریتی است.

اهمیت توانمندسازی منابع انسانی
از آنجایي  که منابع انساني مهمترین عامل و محور سازمان ها محسوب 
مي شود، تجهیز و آماده سازي منابع مزبور براي مواجهه با تغییرات، از 
اهمیت ویژ ه اي برخوردار است و کلیه سازمان ها با هر نوع مأموریتي باید 
بیشترین سرمایه، وقت و برنامه را به پرورش انسان ها در ابعاد مختلف 
اختصاص دهند )جعفرزاده، 1386(. بسیاري از سازمان ها راه حل این 
مسأله را اجراي برنامه هاي توانمندسازي تشخیص داده و تالش کرده اند 
زمینه الزم براي پرورش کارکنان توانمند را فراهم نمایند. توانمندسازي 
و  کارکنان  بهره وري  ارتقاء  براي  مؤثر  تكنیک هاي  از  یكي  کارکنان 
استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایي هاي آنان در زمینه اهداف سازماني 

است.
مفهوم توانمندسازي

واژه توانمندسازي در فرهنگ آکسفورد به معناي قدرتمند شدن، مجوز 
معادل  توانمندسازي  خاص،  معناي  در  مي باشد.  خدمت  ارایه  و  دادن 
قدرت بخشیدن و دادن آزادي عمل به افراد براي اداره خود و در مفهوم 
سازمان به معناي تغییر در فرهنگ و شهامت در ایجاد و هدایت یک 

محیط سازماني است.
توانمندسازي کارکنان، عبارت است از مجموعه سیستم ها، روش ها و 
اقداماتي که براي توسعه قابلیت و شایستگي افراد، در جهت بهبود و 
افزایش بهره وري، بالندگي و رشد و شكوفایي سازمان و نیروي انساني 

با توجه به هدف هاي سازمان، به کار گرفته مي شوند )کارتر،2۰۰2(.
به اعتقاد رابینز، توانمندسازي داراي معناي عام و خاص و تعبیرهاي 
بي شماري است. در تعریف توانمندسازي عواملي چون: انگیزش دروني، 
ادراک و تعهد، ساختار شغل، انتقال قدرت یا اختیار و تسهیم منابع و 
تعریفي  به  بنا  و همكاران،2۰۰2(.  )رابینز  است  رفته  کار  به  اطالعات 
دیگر تواناسازي فرآیندي است که از راه آن مدیران به کارکنان اجازه 
مي دهند تا قدرت به دست آورند و در داخل سازمان نفوذ یابند )ایران نژاد 

پاریزي، 1383(.
به جرأت مي توان گفت که توانمندسازي نیروي انساني عاملي است که 
بیش از هر عامل دیگري بر روي رشد و بقاي سازماني تأثیرگذار است. 
انساني در تمامي  در حال حاضر اهمیت و نقش توانمندسازي نیروي 
تأثیرگذار  عامل  یک  عنوان  به  و  است  آشكار  برنامه ریزي  حوزه  هاي 
از  یكي  قلمداد مي شود.  اقتصادي جوامع  توسعه  و  بهره وري، رشد  در 
توسعه  فعلي،  شرایط  در  رقابتي  مزیت  به  دستیابي  راه هاي  مؤثرترین 
بهبود و  این رو  از  قابلیت ها و کارآمدتر کردن کارکنان سازمان هاست. 
توسعه در فرآیندهاي سازمان ها، در گرو افزایش توانمندي کارکنان آن ها 

توانمندسازی و آموزش، ابزارهای مؤثر در خدمت 
شوراهای اسالمی روستاها و دهیاری ها

 سید حسن رضوي
هیأت علمي مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي

اهــــل قلم
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مي باشد )فتحي، 1378(.
نتایج بسیاري از پژوهش ها درباره نقش و اهمیت نیروي انساني در رشد 
و توسعه سازمان ها و بعضاً در رشد جوامع بشري، بر این نكته تأکید دارند 
که هیچ جامعه اي توسعه نیافته نیست، مگر آنكه به توسعه منابع انساني 
خود پرداخته باشد. طي سال هاي اخیر نتایج تحقیقات مربوط به مؤسسه 
گالوپ در مورد بررسي 1۰۰ شرکت موفق جهان و مصاحبه با بیش از 8۰ 
هزار مدیر موفق و بیش از یک میلیون کارمند، نشان مي دهد که دانش 
و مهارت، چنانچه در راستاي هوشمندي فرد باشد منجر به توانمندي 

می شود )باکینگهام و کلیفتون، 1382(. 
شایستگي  انساني  منابع  که  است  این  از  حاکي  مطالعات  این  نتایج 
به  توجه  با  و  دارد  را  سازماني  تحوالت  ایجاد  براي  الزم  قدرت  و 
توانمندسازي نیروي انساني می تواند خالقیت و آفرینندگي خویش را 
تا ایجاد سازما ن هاي بالنده گسترش دهد؛ یعني فعالیت هایي که بواسطه 
آن ها، کارکنان به طور مداوم با تحول و رشد سازمان همگام مي شوند 

)رحیمی و قناتی، 1394: 3(.
در مقوله توسعه اجتماعی، یكی از مباحث اساسی، توانمندسازی جامعه 
یا در واقع ساخت جامعه می باشد و برای حرکت در این مسیر، یكی 
از رویكردهای مؤثر، توانمندسازی اجتماع محور است. در توانمندسازی، 
هدف کلی آن است که در خود جامعه محلی، افراد به سطحی از نگرش، 
و  اجتماعی  مسئولیت  بتوانند  و  بخواهند  که  برسند  توانایی  و  دانش 
نقش خود را در توسعه و پیشرفت جامعه محلی خود ایفا نمایند. بر این 
اساس با در نظر داشتن اصل مبنایی مالكیت و حس تعلق1 که کلید 
ایفای مسئولیت اجتماعی در مخاطب به  اساسی ماندگاری و استمرار 
شمار می رود، توجه به مردم به عنوان ذی نفع اصلی نكته ای است که 
همواره باید مثل یک چراغ راهنما مد نظر برنامه ریزان باشد )یوسفی 

سادات،139۰: 1۰(.
توانمندسازی یک فرآیند اجتماعي چند بعدی است که به مردم کمک 
مي کند تا به سطح باالتری از ظرفیت و توان انجام امور مختلف دست 
یابند و از طرف دیگر تقویت عقاید افراد و ایجاد اعتماد به نفس در آن ها 
سازمان  فعالیت های  اثربخشی  در جهت  تالش  و  خودشان  به  نسبت 
و تفویض اختیار یا قدرت به زیر دستان است. توانمندسازی را در دو 
دوم  بعد  و  است  آموزش  بعد  نخست،  بعد  نمود.  اجرایی  می توان  بعد 

تسهیل گری  می باشد. 

الف( آموزش2
معیار سنجش موفقیت هر سازمان، به میزان مطلوبیت عملكرد کارکنان 
به  نیاز  سازمان ها،  موفقیت  سنجش  براي  بنابراین  است.  سازمان  آن 
نظام هاي منابع انساني مترقي مي باشد که بتوانند با ارائه راهكارهاي 
مناسب و ایجاد هماهنگي الزم بین اهداف سازمان و اهداف کارکنان، بر 
عملكرد کل سیستم تأثیر گذاشته و سازمان را در رسیدن به اهداف عالیه 
یاري نماید. لذا به منظور بهره گیري هر چه بهتر از عامل نیروي انساني، 
ارایه آموزش هاي الزم، یكپارچگي در بین کارکنان  مي بایست ضمن 

ایجاد و اهداف مشترک آن ها را با سازمان همسو نمود. 
از این رو به منابع انساني سازمان، دیگر نه به عنوان منبع هزینه بلكه 
همانند یک دارایي ارزشمند براي کسب مزیت رقابتي در عرصه هاي 

کسب و کار نگریسته مي شود. به همین دلیل درحال حاضر برنامه ریزي 
سازمان ها  در  باالیي  اولویت  از  انساني  منابع  توانمندسازي  جهت 

برخورداراست )رحیمی و قناتی، 1394(.

ب( تسهیل گری3
در حال حاضر، روش غالب برنامه های توسعه ای، رابطه باال به پایین 
نسبت به توسعه دارند که در آن ارزیابی ها و بررسی ها، شامل دریافت 

اطالعات از مردم بدون مشارکت آگاهانه آن ها است. 
ما در روستاها با مردمي در ارتباط هستیم که بزرگسال، فهیم و توانا 
هستند و قرون متمادي با دانش و تصمیمات خود و با کمترین دخالت 
اینكه فرآیند  از  بیروني ها زندگي کرده اند. ما با دخالت هاي خود بیش 
توانمندي و توسعه مردم محلي را تسهیل کنیم، وابستگي و ناتواني آن ها 
را باعث شد ه ایم و کمتر به دانش و تجربه مردم توجهي کرده ایم؛ دانشي 
که قرن ها در روستاها شكل گرفته و سینه به سینه به نسل بعدي منتقل 

شده است ) کمالی، 139۰(.
رو ش هاي سنتي آموزش، ترویج و تحقیق در کشور ما کمتر توانسته 
فرآیند توسعه پایدار و توسعه مردم محور را زمینه سازي نماید. گاهي چنین 
رو ش هاي سنتي، باعث ناتواني و انفعال روستاییان گردیده است. زمان 
آن فرا رسیده که در امر آموزش و ترویج، بازنگري اساسي شود و به 
موازات دانش جدید، دانش بومي مردم و توانایي آنان هم به رسمیت 
شناخته شود. اگر بناست تغییر اساسي در امر توسعه ایجاد شود، الزم 
است به جاي انتقال یک طرفه و عمودي علم و دانش، قدمي در راه 
اصالح فرآیند ارتباطي خود با روستاییان برداریم و بتوانیم با مشارکت 
براي  باشیم.  تعاملي  و  سویه  دو  ارتباط  یک  شاهد  بیشتر  مردم،  خود 
تغییر از ترویج به تسهیل فرآیند توسعه، ابتدا آموزش بیروني ها به عنوان 
تسهیل گران تغییر، اساس و بنیان تغییر قرار مي گیرد. اینكه بدانیم مردم 
هم مي دانند و مردم اگر در دانشگاه هاي رسمي کمتر آموزش دیده اند، 
در دانشگاه زندگي تجربیات زیادي دارند. خصوصاً باید توجه داشت که 
ما در نظامي آموزش مي بینیم که چندان کاربردي نیست و بیش از آنكه 
تأکید بر محتوا داشته باشد، تكیه بر مدرک و مدرک گرایي دارد. پس اگر 
بناست یک ارتباط اصولي و صحیح بین کارشناسان و مردم ایجاد شود، 
ضروري است تا ما کارشناسان آموزش مجدد ببینیم. آموزشي که هم 

خود را و هم مردم و توانایي هاي آن ها را بیشتر بشناسیم. 
با مردم روستا مشكل دارند و  مؤسسات، سازمان ها و کارکنان آن ها 
اغلب گفته می شود که زبان مشترکی برای این کار ندارند. این سازمان ها 
حتی با مبادله اطالعات و دانسته های خود با یكدیگر نیز تا حدود زیادی 

مشكل دارند. لذا باید تغییر در محیط روستا در سه بعد انجام بشود.
 ابعاد تغییر در سطح فردی شامل تغییر در رفتار و نگرش می باشد که 
با  مواردی همچون برنامه ریزی آموزشی اعم از آکادمیک و کاربردی 
و آموزش رشته هایی که شكاف میان تخصص و تجربه را پر کنند و 

افرادی را با شرایط مطلوب برای پیشبرد امور کشور تربیت نمایند.
به  مربوط  مهارت هاي  و  روش ها  آموزش،  طریق  از  بتوان  شاید 
رهیافت هاي جدید را میان پرسنل ستادي و میداني اشاعه داد، اما چند 
نكته را باید مد نظر داشت: دانش و مهارت کار کردن با شیوه های جدید 
را مي توان اکتساب نمود ولي تغییر در نگرش و رفتار، تحولي است که 
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در خود فرد صورت مي گیرد و آن هم نه یک شبه بلكه زمان بر است. 
واضح است که تغییر نگرش ها خیلي دشوارتر از کسب دانش و مهارت 
مورد  را  نگرش خودمان  و  رفتار  باید  اینجاست که همواره  از  و  است 
و  فردي  تغییر  تدریج  به  توانستیم  اینكه  فرض  با  دهیم.  قرار  ارزیابي 
حرفه اي در خودمان و کارمان به وجود بیاوریم، نباید فراموش کرد که 
اگر فرآیند نتواند منجر به تغییرات ساختاري و نهادي شود، یعني نتوانیم 
اصل واگذاری و تفویض اختیار را در مجموعه کار و زندگیمان نهادینه 

کنیم، در واقع فرآیند ابتر و پایداري آن در خطر است.
هر کشوری در راستای پیمودن مسیر توسعه پایدار، تا حد زیادی بر 
تابعه و شرایط  انسانی، نهادهای  توانمندسازی و ظرفیت سازی نیروی 
محیطی و اکولوژیكی خود نیازمند است. بنابراین ظرفیت سازی باید در 
کلیه سطوح فردی، سازمانی و اجتماعی صورت پذیرد، تا کشورها بتوانند 
با برخورداری  از آموزش مستمر، خالقیت و مدیریت دانش مدار و کارآمد 

به توسعه پایدار دست یابند )موسوی موحدی و همكاران، 1393(.
انجام  واقع  در  ظرفیت سازی  که  باورند  این  بر  محققان  از  بسیاری 
فعالیت و عملكرد مناسب و بهنگام است که این عملكرد باعث تقویت 
ظرفیت های هسته درون سازمان ها می گردد. ظرفیت سازی یک واژه 
انتزاعی است که طیف معنایی وسیعی دارد و حوزه های گوناگونی از 
دانش و منابع را در بر می گیرد که مؤسسات دولتی و غیردولتی برای 
ورزند  مبادرت  آن  به  است  الزم  بهره وری  بهبود  و  کارآمدی  استقرار 

.)Connolly, 2۰۰3(
ظرفیت سازی، همانند توسعه سازمانی، بهره وری سازمانی و یا مدیریت 
Rajab� )اجرایی و فنی سازمانی، سطوح گوناگونی را در بر می گیرد 

fard & Williamson, 2۰۰4(. این سطوح عبارتند از: 
     

الف( سطح فردی
بنابراین  است.  آموزش دیده  و  توسعه یافته  انسان های  نیازمند  توسعه، 
هرچه نیروی انسانی بعنوان ثروت و سرمایه ملی بهتر پرورش یابد، مسیر 
توسعه هموارتر می گردد. سنجش ظرفیت و توسعه آن در این سطح 
بسیار حائز اهمیت است. ابعاد ظرفیت در سطح فردی شامل مواردی 
از آکادمیک و کاربردی و آموزش  همچون: برنامه ریزی آموزشی اعم 

رشته هایی که شكاف میان تخصص و تجربه را پر کنند و افرادی با 
شرایط مطلوب برای پیشبرد امور کشور تربیت نمایند. 

ب( سطح سازمانی
 ظرفیت سازی در سطح سازمانی اعم از سازمان های دولتی و غیردولتی، 
مخاطبین،  با  آن  ارتباط  سازمان،  نقش  همچون:  مواردی  در  بیشتر 
)انسانی،  سازمانی  فرآیندهای  و ظرفیت سازی  عالقمندان، سهامداران 
مالی، اطالعاتی( و ترویج فرهنگ رقابت و اصالح زیرساخت های ارتقاء 

جایگاه و نقش سازمان صورت می پذیرد
.

ج( سطح اجتماعی
 باالترین سطح ظرفیت سازی، سطح اجتماعی است. فرآیند ظرفیت سازی 
اجتماعی به گونه ای است که در برگیرنده کل کشور و یا جامعه و تمام 
زیربخش های آن می گردد. نمونه هایی از ظرفیت سازی در سطح اجتماع، 
و  مدنی  و  حقوقی  چارچوب هاي  کالن،  سیاست های  و  برنامه ها  در 
چشم اندازهای بلندمدت کشور به چشم می خورد. کشورهایی که اقدام 
به ترسیم برنامه های بلندمدت و چشم اندازهای آینده می نمایند. برای 
تحقق و دستیابی اهداف خود، زیرساخت های الزم را فراهم می آورند و با 
یک تفكر استراتژیک، به نیازهای مبتال به کشور، از طریق درک صحیح 
سیاست ها و پیروی از الگوهای موفق، اقدام به ظرفیت سازی همه جانبه 

بویژه از انواع علمی آن می نمایند.
می گردند  محقق  زمانی  سازمانی  ظرفیت سازی  به  مربوط  پروژه های 
اهمیت  و  مقوله  این  از  عمیقی  و  صحیح  درک  نخست،  گام  در  که 
افراد،  آن صورت پذیرد. ظرفیت سازی سازمانی زمانی رخ می دهد که 
انجمن ها، سازمان ها و مؤسسات خود بدان معتقد باشند و عناصر کلیدی 
و فاکتورهای موفقیت در راستای ظرفیت سازی و بویژه فرهنگ گرایش 

به آن را تقویت نموده باشند

جمعبندي و نتیجه گیري
توجه به آموزش و توانمندسازی شورای اسالمی روستا و دهیاری ها، 
از اهرم های  ارتقاء سطح آگاهی علمی و شغلی آن ها، یكی  در جهت 
مهم در تقویت مدیریت نوین روستایی است. توجه به مسئله آموزش و 
توانمند سازی نیروی انسانی در این دو نهاد مدیریتی، در سطح روستاها، 
تعامل بین شورا و دهیار ي ها و درک متقابل آن ها از برنامه های توسعه 

روستا را ارتقاء می بخشد و موجب روان شدن انجام کارها می شود.
روش هاي سنتي، باعث ناتواني و کارپذیري و انفعال روستاییان گردیده 
است. زمان آن فرا رسیده که در امر آموزش و ترویج، بازنگري اساسي 
شود و به موازات دانش جدید، دانش بومي مردم و توانایي آنان هم به 
رسمیت شناخته شود. اگر بناست تغییر اساسي در امر توسعه ایجاد گردد، 
ضروري است که در ارتباط با مردم تغییر اساسي اتفاق بیفتد و مردم را 

حداقل به عنوان شرکاي توسعه بپذیریم.

به  توجه  مستلزم  برنامه اي،  و  سازمان  هر  توسعه  و  بقا 
مردم و پاسخگویي به نیازهاي واقعي آن ها 

می باشد. این یک واقعیت است که باید در واگذاري کارهاي مردم و 
ورود به زندگي آن ها، از طریق خودشان در بستر زندگي طبیعي بكوشیم 

5 
 

 بنیان و اساس تغییر  گرانتسهیل عنوان به هابیرونی آموزش ابتدا توسعه  فرآیند تسهیل به ترویج از تغییر
  انددیده آموزش کمتر رسمی هایدانشگاه در اگر مردم و دانندمی هم مردم بدانیم اینکه .گیردمی قرار تغییر
 که بینیممی آموزش نظامی در ما که داشت توجه باید خصوصا دارند.  زیادی تجربیات زندگی دانشگاه در

 پس. دارد گراییمدرک و مدرک بر تکیه باشد  داشته محتوا بر تأکید آنکه از بیش و نیست کاربردی چندان
 کارشناسان تا ما است ضروری  شود ایجاد مردم و کارشناسان بین صحیح و اصولی ارتباط یك بناست اگر

  .بشناسیم بیشتر را اهآن هایتوانایی و مردم هم و را خود هم که آموزشی .ببینیم مجدد آموزش
شود که زبان مشترکی روستا مشکل دارند و اغلب گفته میها با مردم ها و کارکنان آنسسات  سازمانؤم

های خود با یکدیگر نیز تا حدود زیادی هها حتی با مبادله اطقعات و دانستبرای این کار ندارند. این سازمان
 .بعد انجام بشود سهدر تغییر در محیط روستا لذا باید مشکل دارند. 

  

 
 1997(  رابرت چمبرز  ?Whose reality counts) "واقعیت چه کسانی به حساب می آید؟"اقتباس از 

 
ریزی مواردی همچون برنامه باشد که با تغییر در رفتار و نگرش می در سطح فردی شامل تغییر ابعاد

و افرادی  کنندر پ را که شکاف میان تخصص و تجربه هاییرشتهآموزشی اعم از آکادمیك و کاربردی و آموزش 
 د.نماین با شرایط مطلوب برای پیشبرد امور کشور تربیترا 

 فردي

رفتار و 
 نگرش

 روشها اصل اشتراک

حرفه  نهادي
 اي

اقتباس از “واقعیت چه کساني به حساب مي آید؟” 
)?Whose reality counts(، رابرت چمبرز، 1997

فردی

رفتار و 
نگرش

روش ها اصل 
اشتراک

حرفه اینهادی
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و تشكل هاي غیردولتي و همكاري هاي بین بخشي، در ارایه خدمات را 
گسترش دهیم.

)مردمي(،  غیردولتي  تشكل هاي  گسترش  در  عمده  راه هاي  از  یكي 
نیازهاي واقعي خویش و  افراد جامعه در شناخت مسایل و  تواناسازي 
داوطلب شدن در رفع آن هاست. براي مشارکت مؤثر، تنها حضور فیزیكي 
افراد در گروه ها مؤثر نیست. دانش و درک تصمیم گیري گروهي، براي 
شرکت مؤثر ضروري است. بدین معني که افراد یک گروه بدانند که 
چگونه ”به طور جمعي “ فكر کنند و تصمیم بگیرند و چه فرآیندي را 
براي این تصمیم گیري گروهي طي نمایند تا به نتایج مثبت تر و موفق تر 

برسند و این تنها از طریق آموزش و توانمندسازی میسر می باشد.
بدیهی است که پررنگ شدن نقش و جایگاه مردم در بررسی، تبیین 
و حل نمودن مسائل و مشكالت مربوط به شخص، جامعه و محیط 
به تسهیل گری  نیاز  به خودی خود شكل نمی گیرد و قطعاً  خودشان، 
دارد. تسهیل گری یک هنر است و هر فردی در هر کسوتی، اگر بتواند با 
رفتار و عملكرد خود به این کمک کند، در واقع تسهیل گری کرده است. 
تسهیل گري یعني انتقال دادن ابتكار عمل و افسار تصمیم گیري به مردم 
محلي و ایجاد فضایي مناسب براي مشارکت فعال مردم، به خصوص 

آن هایي که در گذشته منزوي مانده اند.
با آموزش و شناخت جامعه می توان فاصله ها را کاهش داد و موجب 
جلب اعتماد شد. شاید بنیادي ترین عاملي که بر میزان و کیفیت مشارکت 
تأثیر مي گذارد، اعتماد باشد. اعتماد را اغلب دست کم مي گیریم و خیلي 
راحت، آگاهانه یا ناخودآگاه، اجازه مي دهیم تا از جهت هاي مختلف به 
آن لطمه وارد شود. چه بسا الزم باشد اعتماد را به مانند منابع محدود 

بنگریم.

پی نوشت:
1. ownership
2.Training
3.Facilitating

 منابع:
توانمندسازی روش نوین در محیط رقابتی،  آقایار، سیروس )1382(، 

ماهنامه تدبیر، شماره 135، ص 28 
ایران نژاد پاریزي، مهدی )1383 (، رفتار سازمانی، چاپ اول، تهران

عبدالرضا  ترجمه  توانمندی ها،  کشف   ،)1382( کلیفتون  و  باکینگهام 
رضایی نژاد، انتشارات فرا. 

اثربخش آموزش  ارزیابی  انتقالی در  الگوی  جعفرزاده، رحیم )1368(، 
کارکنان، مجله تدبیر، شماره 86

حسینی، سید حسین )1392(، سرمایه اجتماعی راهكار توسعه، هفته نامه 
اقتدار فرهنگی

 ،)139۰( محسن  مأموریان،  عارف،  سید  موسوی،  علی،  خسروی، 
مهارت های تسهیل گری در مدیریت روستایی، انتشارات موسسه توسعه 

روستایي. 
دسترنج، حكمت اهلل )1383(، توانمندسازي و فناوري اطالعات، مجله 

تدبیر، شماره 142
ربانی، علی، صدیق اورعی، غالمرضا )1388(، بررسی سرمایه اجتماعی 
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مقدمه
توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و دارایی 
داشته  فراوان  رشد  اخیر  دهه  دو  در  که  است  پدیده ای  سازمان 
با تحوالت عظیم در  تافلر، مهمترین فعالیت و راه رویارویي  است. 
مؤثر  آموزش  مي داند.  آموزش  تغییر،  پذیرش  براي  را  آینده  زندگي 
توانایي  و  رشد  به  بتوانند  آن ها  تا  مي کند  افراد کمک  به  پرمایه  و 
کافي در شغل خود دست یابند و با کارآیي بیشتري کار کنند. بدیهي 
از دانش و آموزش بهتر در مورد کار خود  افراد هر چقدر  است که 
برخوردار باشند. فرآیند یادگیري آن ها بهتر است و به ارائه اندیشه ها 
 :1379 )الحسیني،  مي پردازند  کار  بهبود  براي  مفیدتري  نظریات  و 
1۰3(. مقاله حاضر در نظر دارد اثربخشي آموزشي ضمن خدمت را 
در توسعه منابع انساني دهیاري ها مورد بررسي قرار دهید. دهیاران 
به عنوان پایین ترین سطح سلسله مراتب مدیریت کشور نقش مؤثري 
و  تشكیالت  اساسنامه  به  توجه  با  دارند.  روستایي کشور  توسعه  در 
سازمان دهیاري ها )مصوب هیأت وزیران( وظایف متنوعي برعهده 
دهیاري ها و دهیاران واگذار شده است. براي پیشبرد مطلوب و به ثمر 

رساندن اهداف مستمر در این مجموعه وظایف، الزم است تا دهیاران 
از توانمندي ها و آگاهي هاي الزم برخوردار بوده و در عین حال، ابزار 
الزم جهت نگهداري به روز اطالعات حوزه کاري خود را داشته باشند. 
بهبود  را در  تعیین کننده خود  تنها هنگامي مي توانند نقش  دهیاران 
امور روستاها به انجام رسانند که نه تنها به اهداف بنیادي دهیاري ها 
آگاه باشند بلكه به صورت مستمر وظایف متنوع و متعدد مدیریتي، 
از مشكالت  اقتصادي و توسعه اي را دریافت کنند. یكي  اجتماعي، 
اساسي در مدیریت روستایي، کمبود و در برخي مواقع عدم آشنایي و 
مهارت مدیران روستایي در خصوص آگاهي از وظایف خود، در روستا 
مي باشد. توسعه و پیچیدگي جوامع روستایي به لحاظ تنوع در نیازهاي 
افراد و نیز محصوالت، مدیریت سنتي گذشته را غیر کارآمد ساخته و 
سازوکارهاي قدیمي مدیریت در روستاها، پاسخگوي مدیریت پیچیده 
آ ن ها نیست. در این میان ایجاد و گسترش آموزش براي دهیاري ها 
نوین  مدیریت  به  سنتي  مدیریت  از  گذار  مشخصه هاي  از  مي تواند 
روستایي باشد. همچنین در اقتصاد نوین حتي کارکنان قدیمي که 
دوره بازنشستگي آن ها نزدیک است نیز به آموزش نیاز دارند. دهیاران 

ارزیابی اثربخشی آموزش ضمن خدمت 

در توسعه منابع انسانی دهیاري ها 
)نمونه موردي دهیاران استان البرز(

 الناز رزندي
كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران
 دكتر اختر جمالي
هیأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران
 دكتر نادر قلي قورچیان
هیأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران

چكیده
این پژوهش با هدف ارزیابی اثربخشی آموزش ضمن خدمت در توسعه منابع انسانی دهیاران استان البرز انجام شده است. مطالعه حاضر از نظر 
هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها، توصیفی پیمایشی و از نوع مطالعات ارزشیابی )سنجش اثربخشی( می باشد. 
جامعه در مطالعه حاضر، سه گروه دهیاران استان البرز، مدیران و کارشناسان )مسئولین(، بخش معاونت آموزشی مرکز مطالعات برنامه ریزی 
شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزرات کشور بودند. با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی )برای جامعه دهیاران( 
و سرشماری )مدیران و کارشناسان( تعداد 165 نفر به عنوان نمونه پژوهشی، انتخاب شدند. برای ارزیابی اثربخشی آموزش ضمن خدمت در 
توسعه منابع انسانی دهیاران استان البرز، از پرسشنامه استفاده شد. نتایج نشان داد که از دیدگاه هر سه گروه )مدیران، کارشناسان و دهیاران(، 
آموزش ضمن خدمت در توسعه منابع انسانی اثربخش بوده است. به این معنا که بین گروه های مذکور در خصوص اثربخشی دوره های ضمن 
خدمت، اختالف معناداری وجود ندارد. به طور کلي یافته های پژوهش اشاره  به کاربردی بودن و مفید بودن آموزش ضمن خدمت دهیاران، 

توسط سیاست گذاران دارد.
واژه های کلیدی: توسعه منابع انسانی، آموزش ضمن خدمت، دهیاران.
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به عنوان مدیران بخشي، سهم قابل توجهي در توسعه روستایي دارند 
سطح  محوله  وظایف  اهم  با  متناسب  آموزشي  دوره هاي  اجراي  و 
آگاهي علمي و بهره وري شغلي آن ها را خواهد افزود. بدست آوردن 
آنان  عملكرد  کیفیت  به  دهیاران،  بهره وري  و  کارآیي  موفقیت هاي 
وابسته است و این کیفیت بستگي به آموزش مداوم و متناسب دارد. 
کلید  که  بدانند  باید  کشور  دهیاران  آموزش  حوزه  در  ارشد  مدیران 

موفقیت آنان در افزایش دانش و مهارت هاي دهیاران است.
همچنین آموزش و توانمندسازي دهیاران، مي تواند اهداف عمده زیر 

را نیز  تأمین نماید )موسوي و رزندي، 139۰: 43(:
- بهبود کارآیي و باال بردن بهره وري آموزشي؛

- کمک به توانمندسازي دهیاران براي یادگیري مستقل؛
- ایجاد زمینه مساعد براي چرخه دانش در دهیاري ها که امروزه 

مهم تر از تولید و دانش تلقي مي شود؛
از طریق خودآموزي و  پرورش خالقیت هاي دهیاران  به  - کمک 

خودپژوهي؛
- فراهم کردن زمینه مناسب گذار از آموزش معلم محور به آموزش 

یادگیرنده محور، از طریق سازماندهي فرایند یادگیري؛
- پوشش پاسخ تقاضاي آموزشي براي کل دهیاران؛

- افزایش اختیارات دهیاران از طریق دسترسي به اطالعات و اداره 
مؤثرتر امور دولتي؛

- ارائه آموزش هاي مبتني بر اهداف و نیازهاي دهیاران؛
- بهبود ارتباطات میان دهیاران با تجارب سایر دهیاران؛

- افزایش دقت و شفافیت در امور مربوط به دهیاران؛
- رشد درآمدها و کاهش هزینه ها؛

- ایجاد احساس بهتر در مشارکت با مردم، شوراي اسالمي روستا و 
دولت و اصالح تصمیم گیري ها و پیاده سازي برنامه هاي توسعه روستا

با توجه به موارد فوق مسئله اصلي در این مطالعه، بررسی و ارزیابی 
اثربخشی آموزش ضمن خدمت در توسعه منابع انسانی دهیاران است. 
بنابراین این مقاله در صدد است تا اثربخشی آموزش ضمن خدمت در 
توسعه منابع انسانی دهیاران استان البرز از دیدگاه مدیران، مسئولین 
آموزشي و دهیاران را تعیین نماید. بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال 

پاسخگویي به سؤاالتي به شرح زیر هستیم:
1- حیطه ها و مؤلفه های آموزش ضمن خدمت مؤثر در توسعه منابع 

انسانی کدامند؟
2- از دیدگاه مدیران، آموزش ضمن خدمت تا چه میزان در توسعه 

منابع انسانی اثربخش بوده است؟
3- از دیدگاه مسئولین آموزشی، آموزش ضمن خدمت تا چه میزان 

در توسعه منابع انسانی اثربخش بوده است؟
4- از دیدگاه دهیارن، آموزش ضمن خدمت تا چه میزان در توسعه 

منابع انسانی اثربخش بوده است؟

پیشینه تحقیق
روان بخش)139۰(، عوامل مؤثر بر عملكرد دهیاران بخش میرجاوه 
را مورد مطالعه قرار داد. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی بوده 

است و جامعه نمونه شامل 11روستای دارای دهیاری بخش میرجاوه 
است که262پرسشنامه به تناسب تعداد خانوار بین روستاها توزیع شد. 
قانون  انجام وظایفی است که طبق  توفیق دهیاران  ارزیابی  مالک 
برای دهیاران مشخص شده است. ویژگی های فردی دهیاران، ویژگی 
روستاها، همكاری سازمان ها و دستگاه های اجرایی و میزان مشارکت 
از  نتایج حاکی  گرفتند.  قرار  آزمون  مورد  عواملی هستند که  مردم، 
آن بود که میزان عملكرد دهیاران این بخش با استفاده از طیف 5 
گزینه ای لیكرت، دارای امتیاز 3,۰۰3 درحد متوسط می باشد. همچنین 
متغیرهایی که برعملكرد دهیاران تأثیر معنادار داشتند به ترتیب عبارت 
مرزی  مردم،  همكاری  روستا،  اقتصادی  توان  دهیار،  سن  از:  بودند 
بودن روستاها، جنسیت دهیار، درآمد دهیار، آشنایی با وظایف دهیار، 

همكاری سازمان ها و رضایت شغلی دهیار.
را مورد  این مسئله  و رسولی )1391(،  صالحي، موسوی، جاهدی 
مطالعه قرار دادند که آیا دوره هاي آموزش اجرا شده براي دهیاران 
کشور، اثربخشي موثر و کارآمد را در میزان افزایش اطالعات و تغییر 
نگرش ها و رفتار آنان و تحقق اهداف مورد نظر، داشته است یا خیر. 
جامعه آماري، شامل 22 درصد از دهیاران کل کشور که 41۰۰ دهیار 
مي باشد. روش مطالعه به جهت هدف، از نوع مطالعات کاربردي و از 
جهت روش گردآوري اطالعات، بصورت توصیفي به گردآوري داده ها 
پرداخته شده است. آن ها دریافته اند که دوره هاي آموزشي دهیاران، 

اثربخشي مؤثر و قابل توجهي در ارتقاء سطح آگاهي آنان داشته است.
کلرک1 )2۰۰۰(، تأثیر آموزش های ضمن خدمت را در تحقق اهداف 
قرار  پژوهش  مورد  اجتماعی  خدمات  سازمان های  سیاست گذاران 
دادند. نتایج این مطالعه نشان داد، اگرچه آموزش ممكن است بر روی 
کارآموزان و کارکنان از نظر رضایت2 یا دانش کسب شده، تأثیرداشته 
باشد، اما این آموزش ها الزاما منتج به تغییر در عملكرد در محل کار 

نشده است.
لیپین3 )2۰۰1(، با بررسی آموزش هاي ایمنی و بهداشت مبتنی بر 
رویكرد توانمندسازی کارکنان بیان داشته است که مشارکت کنندگان 
در این پژوهش معتقدند آموزش هاي ضمن خدمت، موجب تغییراتی 
در حفظ ایمنی و بهداشت کارکنان می شود و همین عوامل موجب 
افزایش توانمندی افراد در انجام وظایفشان می گردد.  ازنظر وی دو 
عامل کلیدی در این موفقیت سهم داشته است ؛ یكی حمایت مدیر 
از توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش هاي ایمنی و بهداشت و 

دیگری استقبال کارکنان از این آموزش ها 
اوکای-انتی4 )2۰۰7(، تأثیر آموزش های ضمن خدمت را بر عملكرد 
مورد  غنا  وینِبای5 کشور  دانشگاه  تربیت  و  تعلیم  دانشكده  کارکنان 
مطالعه قرار داد. نتایج نشان داد که آموزش بر عملكرد کارکنان از نظر 

دانشی و مهارتی تأثیر دارد.

ادبیات نظري
»مجموعه  منزله  به  انسانی  منابع  توسعة  است  معتقد  والتون 
فعالیت های سازمانی که در مدت زمان معینی صورت می گیرد و برای 
ایجاد تغییرات رفتاری در کارکنان طراحی می شود« )صائبی،1382: 
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148-135(. از این نگاه، توسعة منابع انساني چارچوبي براي کمک به 
کارکنان در توسعه مهارت ها، دانش ها و توانایي هاي فردي و سازماني، 
از طریق ارائه فرصت هاي آموزشي، برنامه جانشیني، مدیریت و توسعه 
سازماني  اهداف  تحقق  براي  سازماني  توسعه  و  مربیگري  عملكرد، 
فراهم مي آورد )ژاوی و مک لین، 2۰۰7: 35(. در مفهوم جدید توسعه 
منابع انسانی به طور کلی توسعه منابع انسانی دارای مؤلفه های زیر 

است:
•   ایجاد آگاهی علمی و ارتقای دانش کارکنان؛
•  تولید رفتارهای علمی و متعادل در کارکنان؛

•  ایجاد ارزش افزوده به عنوان کیفیت در کارکنان؛
•  ارتقای قابلیت های کارکنان؛

•  توسعه مهارت های انجام کار؛
•  به روزکردن اطالعات کارکنان؛

•  توانایی حل مسائل به شكل علمی؛
•  درست انجام دادن کار؛
•  تصمیم گیری عقالیی؛

•  رشد شخصیت هماهنگ در کارکنان؛
•  توانایی ترکیب اطالعات و ساختن مجموعه های جدید )خائف 

الهی و همكاران، 1387 : 45(.
ابعاد توسعه منابع انسانی

توسعه منابع انسانی دارای ابعاد متعددی است که بایستی به صورت 
منابع  توسعه  ابعاد  بطور کلی  گیرند.  قرار  توجه  مورد  میان رشته ای 

انسانی را می توان شامل موارد زیر دانست :
بعد فكری: توسعه یافتگی انسان زمانی مصداق پیدا می کند که فرد 
سازمانی دائماً افكار جدیدی را تولید و برای سازمان و اصالح آن به 

سازمان فكر تزریق نماید .
بعد نگرشی: تغییر نگرش های کارکنان منجر به شكل گیری رفتارها 

و عمل های منطقی می گردد.
تخصصی  نظر  از  خود  مشاغل  در  سازمان  افراد  وقتی  شغلی:  بعد 
وحرفه ای آموزش ببیند کار خود را به نحو مطلوبی انجام می دهند و 

این امر موفقیت فرد را به دنبال دارد.
بعد ادراکی: یكی از ابعاد توسعه یافتگی انسان سازمانی، این است که 
کارکنان دارای دیدگاه جامع و کلی نسبت به مسائل و فرآیندهای 

سازمانی باشند.
بعد رفتاری : منظور از بعد رفتاری توسعه انسانی این است که کارکنان 
سازمان دارای رفتاری استاندارد در سازمان باشند. زمانی که کارکنان 
رفتار استاندارد داشته باشند، انطباق و سازگاری کارکنان با فرآیندهای 

سازمانی بهتر خواهد بود.
این  توسعه یافتگی سازمانی  از مقوله های مهم  بعد خالقیتی: یكی 
است که از طریق خالقیت های فردی، سازمان را به سازمانی خالق 

تبدیل کنیم.
راهبردهای توسعه منابع انسانی

ایجاد همبستگی میان کارایی و اثربخشی: یكي از ابعاد توسعة منابع 
اثربخشي  و  کارآیي  به  بگیرند  یاد  کارکنان  که  است  این  انساني، 

برقرار  آن ها  بین  منطقي  و  معقول  تناسب  و  داشته  توجه  فرآیندها 
نمایند. این تلفیق را می توان به صورت زیر بیان نمود: 

کارآیی + اثربخشی= بهره وری
هم  بهره وری«   « باشد،  باالتر  »کارآیی«  و  اثربخشی«   « هرچه 
بیش تر خواهد بود. برعكس هر چه این دو مؤلفه یا یكی از آن ها 
)شریعتمداری،  کرد  خواهد  پیدا  کاهش  هم  بهره وری  باشد،  پایین 

.)148 : 1384
اثربخشی:  و  کارآیی  منظور  به  سازمانی  افراد  توانمندسازی 
توانمندسازي داراي معناي عام و خاص و تعبیرهاي بي شماري است 
این  از  را  یكپارچگي  و  انسجام  رویكردها،  و  تعریف ها  تنوع  این  و 
تعریف ها  به گونه اي که در  روبه رو ساخته است،  با مشكل  مفهوم 
توانمندسازي عواملي چون: انگیزش دروني، ادراک و تعهد، ساختار 
شغل، انتقال قدرت یا اختیار و تسهیم منابع و اطالعات به کار رفته 

است )روبینس6، 2۰۰2: 75(. 
تعامل میان ارزش های کلی سازمان و ارزش های شخصی کارکنان: 
فراهم  را  دیدگاه ها  امكان تحقق عینی  کارآ،  و  مثبت  یک فرهنگ 
می آورد و این امر برای رسیدن به اهداف کلی و شخصی بسیار مهم 
است. شناسایی ارزش های سازمان و شناخت نیازها، مقاصد و اهداف 
افراد سازمانی و ایجاد تعامل میان آن ها، موجب رفتار سازمانی کارآمد 

و اثربخش خواهد شد.
مهارت تلفیق نگرش فرآیند مدار و نتیجه مدار در سازمان ها: دیدگاه 
فرآیند مدار اگر به شكل معقول به فرآیندها توجه کند، پذیرفته و مقبول 
تولید  از  نماید،  تأکید  فرآیندها  بر  افراطي  به صورت  اگر  ولي  است 
فرآیندهاي  به  را  اصالت  فرآیندمدار،  دیدگاه  مي شود.  غافل  کیفیت 

کاري و فكري مي دهد، ولي نتیجة مطلوب کمتر حاصل مي شود. 
رویكرد مبتنی بر مهندسي ارزش در فرآیندهاي کاري و سازماني: 
یكي از شاخص هاي اثربخشي و کارآیي فرآیندهاي کاري و سازماني 
این است که بتوان از دل فرآیندها به مهندسي ارزش دست یافت. 
مهندسي ارزش به عنوان یک تكنیک کارآمد به منظور برآورده ساختن 
است.  اهمیت  داراي  کیفیت  و حفظ  هزینه  حداقل  با  پروژه  اهداف 
مهندسي ارزش، کوششي سازمان یافته و گروهي براي تحلیل عملكرد 
سیستم ها، تجهیزات و خدمات به مؤسسات، به منظور دسترسي به 
عملكرد واقعي و با حداقل هزینه در طول عمر پروژه است )عاملی، 
1381: 111(. از دیدگاه مهندسي ارزش، بایستي راهكارهاي جایگزین 
به منظور کاهش هزینه ها و ارتقاي کیفیت و مطلوبیت ارائه شود و 
راه کارهاي جایگزین نیز بایستي از دو ویژگي مهم »کارآیي« و »مؤثر 
بودن« برخوردار باشند )سلیمی، 1381: 113(. براي ایجاد مهندسي 
اجتماعي فرآیندها مورد  ابعاد فني و  ارزش در فرآیندها، الزم است 
بازنگري قرار گیرد. ابعاد فني یک فرآیند، توصیف کننده تكنولوژي، 
استانداردها و رویه ها است و بعد اجتماعي فرآیند به کارکنان، مشاغل 

و مشوق ها اشاره دارد )قلیچ لی، 1379: 185(.
در  مشتری  کارآیی:  و  اثربخشی  جهت  در  مشتری مداری  رویكرد 
فرهنگ سازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و از آنجایی که 
کلیة پرسنل بنگاه در هر رده شغلی در خدمت مشتری هستند، لذا 
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از  و  است  یافته  رواج  سازمان ها  تمام  در  مشتری مداری  فرهنگ 
اهمیت آن تجلیل می شود. مشتری در سازمان تا آن جا اهمیت دارد 
که پیتر دراکر می گوید: »فقط یک تعریف معتبر از هدف هر سازمان 
)دراکر،  است«  مشتری  یک  جذب  هم  آن  و  دارد  وجود  تجارت  و 

 .)62 :1984
بر اساس آنچه گفته شد، مدل مفهومی مطالعه حاضر را می توان در 

قالب شكل صفحه بعد نشان داد:

همانگونه که مشاهده می شود، بر اساس مدل حاضر، این پژوهش 
قصد دارد تا تأثیر دوره های ضمن خدمت را در توسعه منابع انسانی 
انسانی  منابع  توسعه  مدل،  این  در  دهد.  قرار  بررسی  مورد  دهیاران 
دارای پنج بُعد می باشد. لذا اثربخشی دوره های ضمن خدمت، منوط 
به تأثیرگذاری بر هر پنج بُعد می باشد. برای ارزیابی این اثربخشی، 
از دیدگاه سه گروه استفاده خواهد شد: دهیاران، مدیران و مسئوالن 
آموزشی. برای بررسی دقیق تر و یافته های روشن تر، دیدگاه های این 
سه گروه در خصوص ارزیابی دوره های ضمن خدمت، مورد مقایسه 

قرار خواهند گرفت. 

بحث و نتیجه گیري 
به  ادبیات پژوهش  انسانی در  با مؤلفه های توسعه منابع  ارتباط  در 
موارد متفاوتی اشاره شده است. برای مثال هویت بخشی، یكپارچگی، 
یا  و   )1388 داوری،  و  نژاد  )تونكه  محیط  با  سازگاری  و  موفقیت 
شایستگی، خودسامانی، معنادار بودن و اعتماد )موالیی و همكاران، 
انسانی  منابع  توسعه  اصلی  ابعاد  حاضر  پژوهش  منظر  از   .)1389
)دهیاران( شامل پنج مؤلفه؛ دانش، نگرش، عملكرد، فن و مهارت، 
باید  نیز  دوره های ضمن خدمت  لذا  می باشد  یا همكاری  مشارکت 
برای سنجش میزان  این اساس،  بر  این مؤلفه ها متمرکز شوند.  بر 
اثربخشی دوره های ضمن خدمت، همین مؤلفه ها در قالب پرسشنامه 
طراحی شدند تا بدین شكل میزان اثربخش بودن این دوره ها را در 
این  قرار دهیم.  )یعنی دهیاران( مورد سنجش  انسانی  منابع  توسعه 

مؤلفه های پنج گانه عبارتند از: 
بعد دانشی: دانش از مهم  ترین منابع در سازمان های مدرن است 

)لیائو و همكاران، 2۰۰4(. لذا یكی از ابعادی که در دوره های ضمن 
دانشی  بهبود سطح  و  ارتقاء  نمود،  توجه  بدان  باید  دهیاران  خدمت 
آن ها می باشد. چرا که در صورت عدم و یا پایین بودن سطح دانش، 

نمی توان عملكرد و مهارت باالیی را از دهیاران انتظار داشت.
بعد نگرشی: کسانی که نگرش منفی دارند برای سازمان تهدید 
محسوب می شوند، زیرا می توانند بقیه کارکنان را نیز به سوی افكار 
منفی سوق دهند . انسان توسعه یافته سازمانی از نگرش های اصولی 
و در عین حاصل عمیق برخوردار بوده و این به توسعه دانش سازمانی 

کمک می کند.
بعد عملكردی: عملكرد یعنی توانایی به کار بردن دانش، روش 
و تكنیک و وسایل الزم برای اجرای وظایف خاص که از راه تجربه، 

آموزش و تعلیم به دست آمده باشد )هرسی و بالنچارد، 1371(. 
بعد فنی و مهارتی: منظور از مهارت در اینجا، توانایی دهیاران در 
استفاده از امكانات فناوری اطالعات و ارتباطات، به خصوص کامپیوتر 
و همچنین مهارت های مربوط به نامه نگاری و نگارش آن است. امروزه 
تسلط کارکنان به سواد و مهارت هاي کامپیوتري، جزء ضروریات هر 
سازمانی محسوب می شود و یكی از عوامل توسعه به شمار می رود. 
داشتن مهارت و سواد فنآوري اطالعات و ارتباطات، منجر به افزایش و 
تقویت اعتماد به نفس کارکنان در جوامع دیجیتالی می گردد. در عصر 
کنونی انجام وظایف کارکنان وابسته به کامپیوتر است. بنابراین ارتقاي 
این توانمندي، منجر به انجام بهتر کارها و وظایف، توسط دهیاران 
فرد در محیط  ارزش  افزایش  به  می گردد. همچنین می تواند منجر 
کاري خود شود. چرا که وابستگی وي به همكاران را کاهش داده و 
موجب افزایش انگیزه، احساس موفقیت کاري و کاهش هزینه هاي 

مرتبط با ارائه خدمات مي گردد. 
بعد مشارکت و همكاری: پرورش حس مشارکت و همكاری 
در دهیاران، موجب می شود که به صورت فعاالنه در حل مسایل و 
ارتقاي بهره وري سازمان تالش نموده و در قالب ارایه طرح و پیشنهاد 

با سازمان و با یكدیگر همكاري نمایند.
در پاسخگویي به سؤال اول پژوهش حاضر مي توان بیان نمود که 
چنانچه اشاره شد، مؤلفه های پنج گانه؛ دانش، نگرش، عملكرد، فن 
و مهارت، مشارکت یا همكاری، مهمترین مقوله هایی می باشند که 

شكل شماره 1. مدل مفهومی تحقیق؛ مأخذ: یافته هاي تحقیق
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دهیاران  انسانی  منابع  توسعه  برای  که  دوره های ضمن خدمتی  در 
برگزار می شود، باید به آنها توجه نمود. به سخن دیگر، برای اثربخش 
دهیاران  حرفه ای  توسعه  و  رشد  در  خدمت  ضمن  دوره های  بودن 
ابعاد  به تمامی  آنان، ضروری است  بهبود عملكردهای  نتیجه  و در 
پنج گانه فوق به طور همزمان توجه گردد. برای مثال تنها پرداختن 
به مؤلفه دانش، نمی تواند عملكرد بهتر دهیاران را تضمین نماید و یا 
افزایش مهارت های تخصصی آن ها، هیچ کمكی به پرورش نگرش 
مطلوب آن ها، نسبت به وظابف خود نخواهد نمود. تنها در صورت 
وجود دوره های ضمن خدمت با کیفیت های باال است که می توانیم 
شاهد رشد و توسعه دهیاران و در نتیجه آبادانی روستاها باشیم. در 
این ارتباط مطالعه ادهم )1389( نشان داد که بین آموزش دهیاران 
و توسعه روستاها، رابطه معناداری وجود دارد و این ارتباط، مستقیم 
و مثبت می باشد. به این معنا که هر چه آموزش ها با کمیت وکیفیت 
بیشتری صورت می گیرد، دستیابی به توسعه روستایی نیز از شتاب 

بیشتری برخوردار می شود.
در پاسخ به سؤاالت دوم، سوم و چهارم، نتایج پژوهش نشان داد 
و  )مدیران، کارشناسان  دیدگاه هر سه گروه شرکت کنندگان  از  که 
دهیاران(، شرکت در دوره های ضمن خدمت توانسته است در توسعه 
منابع انسانی دهیاران اثربخش باشد که با یافته های پژوهش لیپین 
رسولی  و  جاهدی  موسوی،  )1995(، صالحي،  زاودسكای   ،)2۰۰1(
)1391(، سیف الهی، برقی و قنبری )1389(، سیف الهی، برقی و قنبری 
)1389( و ادهم )1389( همسو و با پژوهش کلرک )2۰۰۰( ناهمسو 
است. با این حال توجه به این نكته ضروری است که اثربخش بودن 

دوره ها بدین معنا نیست که این دوره ها، بی عیب و نقص بوده است 
و یا به نحو احسن منجر به توسعه منابع انسانی دهیاران شده است. 
نگاه دقیق به میانگین نمرات مربوط به دیدگاه شرکت کنندگان در 
خصوص اثربخشی دوره های ضمن خدمت، خود گواهی بر این ادعا 
است. چنانچه مشاهده شد، بر اساس میانگین های بدست آمده، از نگاه 
شرکت کنندگان، هیچ از یک مؤلفه های اصلی دوره های ضمن خدمت 
)دانشی، نگرشی، عملكردی، فنی و مهارتی، مشارکت و همكاری( به 
طور کامل نتواسته است اثربخش واقع شود. محدود بودن مدت زمان 
دوره ها، ارتباط پایین محتوای دوره ها با مسائل و مشكالت دهیاران، 
عدم استفاده از نظام تشویقی برای ارتقاء انگیزه دهیاران در شرکت 
در این دوره ها، تسلط ناکافی مدرسین دوره بر محتوا، عدم ارتباط و 
انسجام بین مباحث مطرح شده در دوره ها و همپوشانی داشتن محتوا 
و اهداف دوره ها، از جمله نكاتی بود که دهیاران شرکت کننده در این 
دوره ها به آن اشاره داشته اند. بدیهی است افزایش اثربخشی دوره های 
ضمن خدمت، بر توسعه منابع انسانی دهیاران، منوط به برطرف کردن 

مسائل و مشكالت فوق الذکر می باشد. 
گروه  سه  دیدگاه  بین  که  داد  نشان  پژوهش  پنجم  سؤال  تحلیل 
مدیران، کارشناسان و دهیاران در خصوص اثربخشی دوره ها، تفاوت 
مدیران،  که  نشان می دهد  یافته  این  است.  نداشته  وجود  معناداری 
کارشناسان و مسئولین برگزار کننده دوره های ضمن خدمت، همسو با 
دهیاران معتقدند که هرچند این دوره ها، بر توسعه منابع انسانی دهیاران 
اثربخش می باشند، اما این اثربخشی در مطلوب ترین شكل خود قرار 
ندارد. به عبارت دیگر، مدیران و مسئولین نیز از نقاط ضعف دوره های 
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ضمن خدمت، تا حدودی آگاهی دارند. با این حال بدیهی است که تنها 
آگاهي براي بهبود دوره های ضمن خدمت کافي نمي باشد.

و  تصمیم گیران،  و  ارشد  مدیران  برای  حاضر  مطالعه  یافته های 
مسئولین برگزاری دوره های ضمن خدمت مرکز مطالعات برنامه ریزی 
شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزرات کشور، 
در طراحی دوره های ضمن خدمت به خصوص برای دهیاران استان 
مطالعه  یافته هاي  اساس  بر  دارد.  مفیدی  اشارات  و  تلویحات  البرز، 

حاضر پیشنهاداتي به شرح زیر ارایه مي گردد:
•  بهتر است دوره های ضمن خدمت، بر همه ابعاد مؤثر بر توسعه 
منابع انسانی یعنی ابعاد دانشی، نگرشی، رفتاری، فنی و مهارتی، و 
مشارکت و همكاری، توجه نماید. به عبارت دیگر، این دوره ها باید به 
گونه ای باشد که رشد و توسعه همه جانبه دهیاران را به دنبال داشته 

باشد.
•  تالش شود تا در آموزش دهیاران، از مدرسان با تجربه و نیز اساتید 

دانشگاه هایی که در این حوزه تخصص دارند استفاده شود.
برنامه  یک  خدمت،  دوره های ضمن  طراحی  در  تا  شود  تالش   •
درسی دقیق تری طراحی گردد. به گونه ای که این برنامه درسی، تنها 
از جمله:  بلكه سایر عناصر  نباشد،  اهداف دوره ها  تعیین  به  محدود 
به  و  یادگیری  فعالیت های  یادگیری،  یاددهی-  روش های  محتوا، 
خصوص شیوه ارزشیابی از دهیاران، نیز به طور مشخص و رفتاری 

تعیین و تعریف شوند.
• تمهیداتی برای تشویق و ترغیب دهیاران برای شرکت در دوره های 
ضمن خدمت اندیشه شود. به گونه ای که دهیاران با یک انگیزه درونی 

براي شرکت در این دوره ها حاضر شوند.
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شناسایي و  اولویت بندي1  نیازهاي آموزشي دهیاران
 استان تهران

 سید عارف موسوي
دكتراي جغرافیا و برنامه ريزي روستايي2

چكیده
کارآمدی و افزایش توان علمي و حرفه اي دهیاران که در واقع پل ارتباطی بین دولت با جامعه روستایی هستند، نقش مهمي در توسعه پایدار 
روستایي دارد. هدف از پژوهش حاضر، اولویت بندي نیازهاي آموزشي دهیاران استان تهران بر اساس سرفصل هاي آموزشي )نظام جامع آموزش 
شهرداري و دهیاري ها( معاونت آموزشي مرکز مطالعات برنامه ریزي شهري و روستایي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور مي باشد. 
به این منظور 38 موضوع آموزشي در زیر مجموعه هاي هفت محور عمومي، حقوقي، خدماتي، زیست محیطي، عمراني، اقتصادي و مدیریتي 
طبقه بندي و رتبه بندي شد. با توجه به اینكه یكي از دغدغه هاي مدیران و دست اندرکاران اجراي دوره هاي آموزشي دهیاران کشور، اولویت بندي 
نیاز هاي آموزشي دهیاران مي باشد، لذا واکاوي این موضوع در این پژوهش ضرورت یافت. جامعه مورد بررسي تعداد 182 دهیار بر اساس آمار 
و اطالعات سال 1397 در استان تهران بود که بر اساس »جدول مورگان«، 65 نفر از طریق روش نمونه گیري تصادفي انتخاب شدند. روش 
تحقیق توصیفي- پیمایشي و ابزار اندازه گیري، پرسشنامه محقق ساخته، حاوي 38 سوال بسته پاسخ بود. پس از توصیف اطالعات جمع آوري 
شده از گروه نمونه، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از »آزمون آماري مجذور کاي« و »آزمون فریدمن« استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، 
نیازهاي آموزشي دهیاران استان تهران، به عنوان نمونه، اصول ساخت و ساز در روستا، در اولویت اول و حقوق و قوانین روستایي، در اولویت 

دوم  قرار گرفت.
واژگان کلیدي: نیازهاي آموزشي، اولویت بندي، سرفصل هاي آموزشي، استان تهران، دهیاران.
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مقدمه
جهت  برنامه ریزی  در  مهم  گامی  آموزشی،  نیازهای  شناسایی 
دارد.  آموزش  کیفیت  ارتقای  در  مهمی  نقش  و  بوده  دهیاران  رشد 
آموزش هاي ضمن خدمت، به واسطه ایجاد تغییر در رفتار کارکنان 
 ,Alan( )دانش، اطالعات شغلي، مهارت، استعداد، عقاید و ارزش ها(
و  کارکنان  شغلي  اطالعات  به  مربوط  خالء  پرکردن   ،)9  :1993
افزایش تخصص ها و بهبود روابط اداري کارکنان و تسهیل فرایند 
نیل به اهداف )بهره وري، بهبود کیفیت، رشد پرسنل، رضایت شغلي، 
را  )Sikula, 1976: 227(، مسیر سازمان  پاداش هاي غیر مستقیم 
آموزش ضمن خدمت  بنابراین  در جهت تحوالت هموار مي سازند. 
بایستي از زماني که یک فرد مراحل استخدامي خود را طي مي کند 
و به استخدام سازمان درمي آید، آغاز شود )میرکمالي، 1377: 92(. از 
آنجا که هدف آموزش کارکنان، کارآیي و اثربخشي بیشتر است، لذا به 
منظور ارتقاي اثربخشي آموزش ضمن خدمت، الزم است دوره هاي 
آموزشي را به طور مستمر نیازسنجي، ارزیابي و اولویت بندي کنیم. 
یعني برنامه ها و روش هاي مفید، مورد تأکید و فعالیت ها و برنامه هاي 

غیر مفید حذف و یا اصالح گردد )موسوي، 1385: 72(.
مرحله  مهمترین  عنوان  به  آموزشی"  سنجی  "نیاز  از  بنابراین 
برنامه ریزی آموزشی و بلكه اساسی ترین فرآیند در یک نظام آموزشی 
یاد می شود. عصر ما عصر برنامه ریزی است. برنامه ریزی به عنوان 
از  جلوگیری  برای  دارو  مؤثرترین  و  مشكالت  رفع  طالیی  کلید 
و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  بی نظمی های  و  درهم ریختگی ها 
تغییرات  سرعت  که  چرا  می کند؛  حكومت  دوران  این  بر  آموزشی، 
دگرگونی ها  این  جریان  در  که  بسیاری  افراد  و  اجتماعی  گوناگون 
قرار می گیرند، تخصص های متفاوت، فرصت های مختصر و امكانات 
زمانی کوتاه، هیچكدام دیگر اجازه نمی دهند که تجربه های از پیش 
نیاندیشیده و ناآگاهانه، باز هم با زندگی مردم بازی کنند.. برنامه ریزی 
به خصوص در مورد »نیازهای آموزشی شهروندان« از اهمیت خاصی 
برخوردار است؛ زیرا نیازهای آموزشی با نسل حال و آینده سرو کار 
دارد، با نسل انعطاف پذیری که با هر تدبیر، به گونه ای رشد کرده و 
تأثیر خود را در میان مدت یا حتی در دراز مدت نمایان خواهد ساخت 

)فتحی و اجارگاه، 1385: 85(.
می تواند  جامعه  آموزش یک  دانشمندان،  و  بزرگان  تمام  اعتقاد  به 
عامل اساسی برای توسعه، پیشرفت و سعادت آن جامعه باشد و در 
مراحل باالتر، با آموزش می توان افرادی کارآمد، با بازدهی مناسب 
با  آموزشی  اهداف  انطباق  نیازهای جامعه و  با شناخت  تربیت کرد. 
این نیازهاست که افراد، آموزش دیده تر و کارآمدتر قادر خواهند بود 
به نیازهای اجتماع خود، پاسخی مثبت دهند و از این راه هویت واقعی 
تطبیق  لزوم  که  جاست  همین  از  بیابند.  )شهروند محوری(  را  خود 
هدف های کلی با نیازهای آموزشی اجتماع، بیشترین اهمیت را پیدا 
می کند. بدون تردید هیچ نظامی نتوانسته و نمی تواند تمام نیازهای فرد 
و جامعه را با زیر مجموعه گسترده آن برطرف سازد. به همین دلیل 
نیازها  اولویت بندی  دارد.  آموزشی« ضرورت  نیازهای  »اولویت بندی 
به معنی ترجیح مطلق یک نیاز بر نیاز دیگر نیست، بلكه تشخیص 

مهم ترین نیازها، تعیین نقاط اشتراک نیازها و سنجش میزان توجه به 
هر نیاز در هدف گذاری برنامه هاست. مهم ترین نیاز به معنی نیازی 
است که رفع نشدن آن، مشكالت بیشتری را برای فرد نیازمند به 
وجود آورد )اسمیت، 1988؛ کافمن، 1991؛ به نقل از فتحی و اجارگاه، 

.)1385
یكی از  داللیل مهم گرایش به برنامه ریزی در کلیه فعالیت ها و اقدامات 
بشری، وجود منابع محدود از یک سو و موانع و محدودیت های اثر گذار 
و تعیین کننده از سوی دیگر است«. این امر افراد را وادار به شناسایی 
اولویت های اساسی و تعیین راهبردهای اثربخش، به منظور تحقق این 
اولویت ها می کند )فتحی و اجارگاه،1384: 27(. در این راستا با توجه 
به اینكه نهاد دهیاري نهادي نوپا بوده و اغلب افرادي که به سمت 
دهیار منتخب، تعیین مي شوند، نیاز به آموزش دوره هاي کاربردي و 
شغلي دارند. لذا شناسایي نیازهاي مهم آموزشي و اولویت بندي این 
نیازها براي هدفمند نمودن آموزش ها و ارتقاي سطح علمي و عملي 
آموزشي  معاونت  است.  برخوردار  توجهي  قابل  اهمیت  از  دهیاران، 
مرکز مطالعات برنامه ریزي شهري و روستایي سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور که متولي اجراي دوره هاي آموزشي دهیاران در 
سراسر کشور است، اقدام به تدوین سرفصل هاي موضوعات آموزشي 
براي دهیاران کشور نموده است. بر همین اساس، محقق بر آن شد تا 
به بررسي نیازها و شناسایي موضوعات آموزشي دهیاران استان تهران 
بررسي هاي  با  و  پرداخته  دهیاران کل کشور  از  نمونه اي  عنوان  به 
تحقیقي،  فرایند  یک  طي  دهیاران  آموزشي  نیازهاي  صورت گرفته، 

شناسایي و اولویت بندي شوند.

پیشینه تحقیق
در  متفاوتي  تحقیقات  آموزشي،  نیازهاي  اولویت بندي  در خصوص 
اسالمي  شوراهاي  خودرو،  صنعت  پزشكي،  کشاورزي،  حوزه هاي 
عنوان  با  تحقیقي  در  است.  گرفته  صورت  شهروندان  همچنین  و 
روش  به  ارشد  مدیران  مهارتي  آموزشي  نیازهاي  "اولویت بندي 
AHP"، در سال 1387 توسط پیرهادي، نیازهاي آموزشي مدیران 
 :1387 )پیرهادي،  است  گرفته  قرار  ارزیابي  و  بررسي  مورد  ارشد، 
28(. بررسي و اولویت بندي نیازهاي آموزشي و ترویجي کشاورزان 
استان هاي تهران و اصفهان نیز توسط میرگوهر و محمدي، در سال 
1387 انجام گرفته است )میر گوهر و دیگران، 1387: 46(. فتحی 
در طراحی نظام جامع آموزش کارکنان بنیاد شهید انقالب اسالمی، 
است،  نموده  مطرح  این گونه  را،  آموزشی  نیازهای  اولویت بندی 
اقتضا  اثربخش،  الزامات  و  بودجه  و  مكان  و  زمان  "محدودتی های 
شوند.  اولویت بندی  شناسایی،  از  پس  آموزشی  نیازهای  که  می کند 
اهمیت اولویت بندی از آن جهت است که نیازهایی که برای سازمان 
برنامه  که  داده هایی  و  می کند  را مشخص  است  ارزشمند  یا شغل، 
آموزشی بر آن بنا خواهد شد را، تعیین می نماید. از مهم ترین روش ها 
یا معیارهای اولویت بندی نیازهای آموزشی، می توان به تمام مواردی 

که اشاره شد پرداخت )فتحی، اجراگاه و فرمهینی،1384: 57-56(.
دانشگاه هاي  علمي  هیأت  اعضاي  آموزشي  نیازهاي  اولویت بندي 
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علوم پزشكي کشور، توسط سبزواري در سال 1387 نیز، یكي دیگر از 
تحقیقات در حوزه اولویت بندي نیازهاي آموزشي مي باشد )سبزواري، 
1387: 94(. تحقیقي دیگر در این حوزه در دومین کنفرانس برنامه ریزي 
و مدیریت شهري توسط رضواني و ابراهیمي براي اعضاي شوراهاي 
که  گرفته  انجام   ،1389 سال  در  رضوي  خراسان  استان  اسالمي 
نموده  اولویت بندي  را  اسالمي  شوراهاي  اعضاي  آموزشي  نیاز هاي 
زماني  رساله  همچنین   .)61-76 :1389 دیگران،  و  )رضواني  است 
کوخالو در سال 1386، اولویت بندي نیازهاي آموزشي مردم منطقه 
19 تهران، طبق سرفصل هاي موضوعات آموزشي شهرداري و ارایه 
الگوي مناسب آموزشي، نیازهاي آموزشي شهروندان منطقه 19 را در 

29 عنوان، اولویت بندي نموده است )کوخالو، 1386: 12(.

هدف تحقیق
مفهومی  »ابزار  که  است  آن  دنبال  به  پژوهش  این  کلي  طور  به 
آموزشی  برنامه ریزان  به  را  تمرکززدایی  موضوع  با  ارتباط  در  الزم 
را به مسئوالن و مدیران  نیازهای آموزشی دهیاران  اولویت بندی  و 
استانداري  کشور"و  دهیاري هاي  و  شهرداري ها  "سازمان  اجرایی 
تهران ارایه دهد. همچنین به دنبال کشف نظرات و هدف های محوری 
و خط  مشی های تمرکززدایی در نظام آموزشی دهیاران است که از 
طریق اولویت بندی نیازهای آموزی و توضیح این مطلب که با صرف 
سرمایه گذاری، می توان بازده و بهره وري آموزش را باال برد؛ چرا که 
نیازهای آموزشی بسیاری از دهیاران در استان هاي مختلف، متفاوت 
تهران  استان  دهیاران  روي  بر  ابتدا  مقدماتی  مطالعات  این  و  است 
اعمال شد تا سندی برای معاونت آموزشي مرکز مطالعات برنامه ریزي 
حرکت  بعدی  گام  و  باشد  شهرداري ها  سازمان  روستایي  و  شهري 
فن آوری های  با  دهیاران  آموزش  محتوای  اریه  و  آموزش  به سوی 
نوین در سطح کل استان هاي کشور بشمار رود؛ لذا توجه به نگرش 
و شناسایی نیازهای آموزشی دهیاران استان تهران به عنوان نمونه 

مدنظر محقق قرار گرفته است.

مبانی و مفاهیم نظری
امروزه آموزش و بهسازي منابع انساني یكي از استراتژي هاي اصلي 
دستیابي به سرمایه انساني قلمداد مي شود و اهمیت اساسي در بقاء و 
توسعه سازمان دارد. بدیهي است این فعالیت نیز همانند هر فعالیت 

سازماني دیگر، مستلزم برنامه ریزي صحیح و اصولي است.
»اولویت های آموزشی«، منبع اطالعاتی مهمی به حساب می آیند. از 
آن جا که هر سازمان، اداره و مؤسسه آموزشی، اولویت هایی دارند و 
این اولویت ها برای طراحی برنامه آموزشی و آموزش هایی است که 
می تواند آن مؤسسه را تحت تاثیر قرار دهد. باید آموزش ها را مشخص 
و حتی تا حد ممكن در برنامه های آموزشی رعایت کرد. این اولویت ها 
موجب تمرکز بر یک قلمرو ویژه یا نوعی برنامه خاص و عدم تمرکز 
و محوریت سایر قلمروها و برنامه ها می شوند )نصر و همكاران،1376 
اولویت های  اساس،  همین  بر   .)1386 حكیمی،  از  نقل  به  و   131:
مـوضـوعات  مـورد  در  را  دهیاران  نگرش  نوع  و  منابع  آموزشی، 

آموزشـی مشـخص می کنند.

رویكردهای گوناگوني برای فهم نیازها وجود دارد: 
- رویكرد اول، آن است که نیاز را به عنوان "نظر مرجع" در نظر 
بگیریم و اهداف برنامه را بر اساس آن تنظیم کنیم )ملكی،1384: 
از شهروندان، صاحب نظران و کارشناسان نظرسنجی  295(؛ یعنی 
کنیم و نظر اغلب را از بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد را 

نیاز تلقی کنیم؛
تأکید  موجود  مشكالت  و  مسائل  شناخت  به  بعدی  رویكرد  در   -

می شود )به نقل از نوروزی، 1371، فتحی و اجارگاه، 1385: 41(.
تعیین  با  آموزشی«  »قالب های  در  فوق  قابلیت های  از  یک  هر 
»هدف های کلی و رفتاری« مشخص در سطح  دهیاران استان تهران 
قابل اجرا است. بدیهی است آموزش دهیاران بسته به بافت فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر استان متفاوت است و یک نسخه را 
نمی توان برای کل کشور پیچید؛ به عنوان مثال یک موضوع آموزشي 
نمي تواند صد  است،  آموزشی  نیاز  تهران،  استان  دهیاران  برای  که 
درصد نیاز آموزشي یک استان جنوبي کشور باشد و بالعكس. بنابراین 
قالب های آموزشی که تعریف می شود، بایستی مبتنی بر یک مطالعه 
اولویت های  تا  باشد  استان ها  تک  تک  در سطح  میدانی  بررسی  و 
برنامه ریزی  تعیین و سپس  انتظار،  مورد  رفتاری  اهداف  و  آموزشی 
آموزشی، تهیه محتوا و تولید محصول آموزشی در دستور کار قرار 
دهیاران  برای  می توان  که  آموزشی  قالب های  از  دیگر  یكی  گیرد. 
استان تهران به آن توجه کرد، آموزش های بدو خدمت دهیاران است. 
این آموزش ها هم می تواند به صورت تئوری )در کتب و جزوات و 
کارگاه هاي  طریق  از  عملی  صورت  به  هم  و  آموزشي(  بسته هاي 
حضوري صورت پذیرد. بحث های اساسی مانند: آشنایي با وظایف، 
با قوانین و مقررات مربوط  تشكیالت و جایگاه دهیاري ها، آشنایي 
به دهیاري، باید مد نظر قرار گیرد )نظام جامع آموزش شهرداري ها 
نیازهای  نمودن  اولویت بندی   .)21  :  1392 کشور،  دهیاري هاي  و 
آموزشی دهیاران و تشخیص نیازها، ذهن مخاطب را با  این امر درگیر 
آموزشی  سرفصل های  در  موضوعات  این  از  کدام یک  که  می سازد 
از  روستایي  و  شهري  برنامه ریزي  مطالعات  مرکز  آموزشي  معاونت 

اولویت باالتری برخوردار است.

اولویت بندی نیازها
محدودیت  آن هاست.  »اولویت بندی«  نیازها،  شناسایی  از  بعد  گام 
بر  داللت  که  مهمی هستند  از دالیل  زمان،  و  انسانی  مالی،  منابع 
نیاز  در  شكاف  تحلیل   « از  بعد  دارد.  نیازها  اولویت بندی  ضرورت 
آید،  دست  به  نیازها  از  طوالنی  فهرستی  است  ممكن  سنجی«، 
که امكان برنامه ریزی برای همه آن ها نه عملی باشد و نه مقرون 
برای  منطقی  و  معقول  روشی  نیازها،  اولویت بندي  لذا  صرفه؛  به 
برنامه ریزی جهت رفع آن دسته از نیازهای آموزشی است که از اهمیت 
زیادی در تحقق اهداف برخودار می باشند. همچنین در اولویت بندی 
نیازها، محدودیت هایی که در زمینه های مختلف وجود دارند، بایستی 
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مدنظر قرار گیرند )خراسانی و حسن زاده، 1386: 166(؛ مثاًل در همین 
تحقیق: 38 موضوع آموزشی را نهایتاً باید با توجه به نگرش دهیاران 
از  بتوان در آن، برخی  نتیجه گیری رساند که  استان تهران به یک 
آموزش  برای  که  محدودیت هایی  طبق  را  آموزشی  موضوع های 

دهیاران وجود دارد، انتخاب نمود.
نیازها  اولویت بندی  »رودا« و » کاسی« توجه به موارد زیر را در 

ضروری می دانند:
1- اثربخشی هزینه؛
2- تعهدات قانونی؛
3- ضمانت اجرایی؛

4- تعداد افراد؛
5- مشتریان )مخاطبان(.

نیازهای کم  نیازها،  اولویت بندی  در  نظر گرفت عوامل فوق  در  با 
اهمیت را کنار گذاشته و توان و انرژی خود را صرف رفع نیازهایی 
می کنیم که از اهمیت و اولویت بیشتری برخودارند )رودا و کاسی، 

1996، به نقل از میلر 1996(.
»بویل«، شش معیار را مبنای اولویت بندی نیازها می داند که عبارت 

است از :
1- اجتماع؛

2- شرکت کنندگان؛ 
3- سیاست ها؛ 

4- سازمان؛ 
5- منابع؛ و

6- کارکنان.
جامعه آمای در این پژوهش، کلیه دهیاران استان تهران در نیمه اول 
سال 1397 بوده است. از مجموع کل دهیاران مورد مطالعه 182 و بر 
اساس »جدول مورگان« و 65 نفر از طریق »نمونه گیری تصادفی « 
انتخاب شدند. روش تحقیق »توصیفی –پیمایشی« و ابزار اندازه گیری 
پرسشنامه محقق ساخته، حاوی 38 سوال بسته پاسخ با مقیاس 1 تا 
1۰ استفاده شده است. »ضریب پایایی پرسش نامه« بر اساس »ضریب 
آلفای کرونباخ«، 96% برآورد گردید که در سطح »سطح آلفای یک 
درصد« )۰/۰1( معنادار می باشد و حاکی از پایایی با نظر کارشناسان 
و اساتید آموزشي مورد تأیید قرار گرفت و به منظور توصیف داده ها، 
از شاخص آمار توصیفی استفاده شد. باید دانست که این شش معیار 
با  لذا  )بویل، 1374: 218(.  دارند  قرار  یكدیگر  با  متقابل  ارتباط  در 
توجه به مطالب گفته شده، می توان نتیجه گرفت معاونت آموزشي 
مرکز مطالعات برنامه ریزي شهري و روستایي سازمان شهرداري ها 
از تدوین نمودن سرفصل های آموزشی  و دهیاري هاي کشور، پس 
38 گانه خود، با توجه به نگرش دهیاران استان تهران، سیاست کلی 
سازمان، اهداف سازمان، رسالت و مأموریت های محوله برای اهداف 

آموزشی خود را با دیدی وسیع گسترش داده است.

روش پژوهش
پرسشنامه  اندازه گیري  ابزار  و  پیمایشي  توصیفي-  تحقیق،  روش 
محقق ساخته حاوي 38 سوال بسته پاسخ بوده که پس از توصیف 

اطالعات جمع آوري شده از گروه نمونه جهت تجزیه و تحلیل داده ها 
از "آزمون آماري مجذور کاي" "آزمون فریدمن" استفاده شد.

همچنین جامعه آماری در این پژوهش،  65 دهیار که به صورت 
نمونه گیري تصادفي به دست آمده مي باشد.

یافته های پژوهش
همانگونه که ذکر گردید در این تحقیق اولویت بندی نیازهای آموزشی 
دهیاران استان تهران، بر اساس سرفصل موضوعات آموزشی معاونت 
مرکز مطالعات برنامه ریزي شهري و روستایي سازمان شهرداري ها 
فراوانی  اینكه  به  توجه  با  است.  بررسي شده  دهیاري هاي کشور  و 
موضوعات آموزشی در هر موضوع با یكدیگر متفاوت بوده است، از 
این رو، در هر موضوع فراوانی موضوعات آموزشی بر تعداد آن تقسیم 
پاسخ  رتبه  میانگین  اما همانطور که مالحظه می گردد،  است،  شده 
سرفصل های  خصوص  در  تهران  استان  در  مطالعه  مورد  دهیاران 
آموزشی مطرح شده از یكدیگر متفاوت بوده است. نتایج حاصله از 
آزمون فریدمن نیز در این زمینه بیانگر آن بود که چون مقدار آزمون 
فریدمن محاسبه شده در این زمینه X2=5۰5/89 از مقدار مجذور کای 
برای X2=5۰/89 با درجه آزادی 31 و احتمال خطای کمتر از ۰/۰1 
بیشتر بوده است، چنین استنباط می شود که ما بین پاسخ دهیاران مورد 
مطالعه در خصوص موضوعات آموزشی مطرح شده در حوزه معاونت 
آموزشي، تفاوت معنا داری وجود دارد. با توجه به میانگین رتبه های 
حاصله از جدول زیر در می یابیم که آموزش هاي مرتبط با قوانین و 
وظایف دهیاري، امور مالي و آشنایي با پروژه هاي عمراني روستا از 
اهمیت بیشتری در مقایسه با سایر موضوعات آموزشی مطرح شده 
برخوردار بوده است. یافته های 38 موضوع آموزشی عنوان شده در 
معاونت آموزشي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور در منطقه 

مورد مطالعه به شرح نمودار صفحه بعد می باشد.
حوزه  در  شده  مطرح  آموزشی  موضوعات  بین  در  رتبه  میانگین 
معاونت آموزشي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور از اهمیت 
باالتری برخوردا بوده است. حال بدیهی است که طبق گزارش به 
آمار  از  حاکی  که  پرسش نامه  نتایج  و  داده ها  تحلیل  از  آمده  دست 
اعالم شده است مبنی بر نظر دهیاران استان تهران است، مدیریت 
اهداف و  باید در جهت  انساني و مدیریت روستایي  نیروي  آموزش 
نیازهای آموزشي شغلي، نگاهی مدبرانه و آگاهانه داشته و سپس با 
بر طرف نمودن آن، مطمئناً نیازهای پـیرامـون ایـن گونـه مـطـرح 
شـده است که؛ مدیریت آموزشي برای برنامه ریزی های آموزش علمي 
آنان و در  نیازهاي آموزشي  از  با آگاهی  و شغلي دهیاران، می تواند 
کنار اقدامات زیربنایی خود، طرح های کوتاه مدتی رادر جهت برطرف 

سازی نیازهای ضروری آنان، به مرحله اجرا در آورد.

نتیجه گیري و جمع بندی 
پژوهشگر با توجه به مباحث مطرح شده در مورد نگرش دهیاران 
که  مشی هایی  خط  و  سیاست ها  اهداف،  که  می نماید  نتیجه گیری 
حوزه آموزش سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور در راستای 
خدمات آموزشي به دهیاران مورد توجه قرارداده و موارد اصلی آن 
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ها و شي معاونت آموزشي سازمان شهردارينتايج آزمون فريدمن براي مقايسه پاسخ دهياران مورد مطالعه در خصوص موضوعات مطرح شده آموز :1نمودار 
 هاي كشوردهياري

 
 1397 -يافته هاي تحقيق

 

از اهميت باالتري  هاي كشورها و دهياريمعاونت آموزشي سازمان شهرداريموضوعات آموزشي مطرح شده در حوزه  گين رتبه در بينميان
 تنامه كه حاكي از آمار اعالم شده اسها و نتايج پرسشزارش به دست آمده از تحليل دادهگحال بديهي است كه طبق  برخوردا بوده است.

 ،آموزشي شغليبايد در جهت اهداف و نيازهاي  مديريت روستاييو ت آموزش نيروي انساني يمديرت، اس تهراندهياران استان مبني بر نظر 

12.56
13.09
13.12
13.24

13.62
13.84
14.03
14.15

14.42
14.51
14.67
14.81
14.82

15.12
15.14
15.28
15.51
15.64
15.77
16.01
16.11

16.45
16.87
16.91
17.13
17.32
17.45
17.58
17.61
17.71
17.85
17.99
18.15

18.41
18.63

18.94
19.73
19.81

جامعه شناسي روستايي 
صنايع روستايي و توسعه آن در روستا
بهداشت محيط روستايي
بهره برداري و نگهداري  از شبكه و تاسيسات روستا
قانون كار  و تامين اجتماعي
توسعه پايدار روستايي

روستاييICTآشنايي با 
برنامه ريزي روستايي
مديريت منابع آب
كارآفريني روستايي 
اخالق اداري و تكريم ارباب رجوع
اقتصاد و بازاريابي محصوالت كشاورزي
فضاي سبز روستايي
آشنايي با طرح هاي هادي روستايي 
كارآفريني و اشتغال روستايي
بهسازي طبيعت و حفاظت از  محيط زيست روستايي
ارتباط متقابل شورا و دهياري و مردم
آشنايي با خدمات ايمني و آتش نشاني

ICDLمهارتهاي هفت گانه 
آشنايي اصول مكاتبات، گزارش نويسي و فنون اداري
مديريت روستايي در ايران
آشنايي با سازمان ها و نهاد هاي مرتبط با دهياري
نقش تعاوني ها در توسعه روستايي
گردشگري و ميراث فرهنگي در روستا
آشنايي با مديريت نوين روستايي

…در مواد زائد و مديريت آن)مديريت پسماندهاي روستايي 
مديريت بحران روستايي
اصول و فنون تسهيلگري
قوانين و مقررات مربوط به اراضي روستايي
اصول انعقاد قرارداد و پيمان در روستا
منابع درآمدي دهياري ها
آشنايي با نحوه وضع و وصول عوارض 
برنامه ريزي كنترل طرح ها وپروژه هاي عمران روستا
قوانين مالي و معامالتي دهياريها و قانون محاسبات
آشنايي با وظايف، تشكيالت و جايگاه دهياريها
آشنايي با بودجه ريزي و بودجه نويسي
حقوق و قوانين روستايي 
اصول ساخت وساز در روستا

نمودار 1: نتایج آزمون فریدمن براي مقایسه پاسخ دهیاران مورد مطالعه در خصوص موضوعات مطرح شده آموزشي معاونت آموزشي 
سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 

یافته هاي تحقیق- 1397

اصول ساخت و ساز در روستا
حقوق و قوانین روستایی
آشنایی با بودجه ریزی و بودجه نویسی
آشنایی با وظایف، تشكیالت و جایگاه دهیاری ها
قوانین مالی و معامالتی دهیاری ها و قانون محاسبات
برنامه ریزی کنترل طرح ها و پروژه های عمران روستا
آشنایی با نحوه وضع و وصول عوارض
منابع درآمدی دهیاری ها
اصول انعقاد قرارداد و پیمان در روستا
قوانین و مقررات مربوط به اراضی روستایی
اصول و فنون تسهیلگری
مدیریت بحران روستایی
مدیریت پسماندهای روستایی)مواد زائد و مدیریت آن(
آشنایی با مدیریت نوین روستایی
گردشگری و میراث فرهنگی در روستا
نقش تعاونی ها در توسعه روستایی
آشنایی با سازمان ها و نهادهای مرتبط با دهیاری
مدیریت روستایی در ایران
آشنایی با اصول مكاتبات، گزارش نویسی و فنون اداری
ICDL مهارت های هفت گانه
آشنایی با خدمات ایمنی و آتش نشانی
ارتباط متقابل شورا و دهیاری و مردم
بهسازی طبیعت و حفاظت از محیط زیست روستایی
کارآفرینی و اشتغال روستایی
آشنایی با طرح های هادی روستایی
فضای سبز روستایی
اقتصاد و بازاریابی محصوالت کشاورزی
اخالق اداری و تكریم ارباب رجوع
کارآفرینی روستایی
مدیری منابع آب
برنامه ریزی روستایی
آشنایی با ICT روستایی
توسعه پایدار روستایی
قانون کار و تامین اجتماعی
بهره برداری و نگهداری از شبكه و تاسیسات روستا
بهداشت محیط روستایی
صنایع روستایی و توسعه آن در روستا
جامعه شناسی روستایی
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نوع  یک  نهایت  در  که  بوده  منظور  بدین  است،  گردیده  استخراج 
با  مختلف  منابع  از  استخراج شده  نیازهای  بین  تطابق  و  همسویی 
اهداف و سیاست های سازمان صورت گیرد. از طرف دیگر، می توان 
این چنین استنباط نمود که مدیران ارشد و مدیران اجرایی در راستای 
ایجاد نگاهی واقعی به نیازهای دهیاران در زمینه اولویت های آموزشی 
شهرستان ها و بخش ها باید توجه داشته باشند، آموزش است که در 
رأس تمام این اهداف و غایات آموزشی نهفته است؛ پس اول باید نیاز 
را با توجه به نگاه مخاطب و بودجه، هزینه نمود تا مجموعه اهداف 
مدیریت روستایي کارآمد فراهم شود. به طور کلی پژوهشگر در این 
پژوهش به این نتیجه می رسد که ارایه دیدگاه ها و اندیشه های نوین از 
سوی دهیاران در اداره امور روستا، آموزش هاي تخصص و هم چنین 
نیاز به بهبود کیفیت در نظام آموزش دهیاران در سطح شهرستان ها 
نظام  در  کیفیت  بهبود  به  نیاز  همچنین  و  بخش ها ضروریست؛  و 
نیازسنجی  در  برنامه ریزی  نوین  نگرش های  و  تغییرات  آموزشی، 
از این تغییرات و نگرش ها، می تواند  آموزشی مشهود است. آگاهی 
آن،  طبع  به  و  روستایي  مدیریت  آموزش  برنامه ریزی  راهگشای 
آموزش دهیاران باشد. این پژوهش نیز کاماًل بیانگر این امر است که  
اولویت بندي نیازهاي آموزشي، موجب افزایش بهره وري، ارتقاء سطح 
علمي و شغلي دهیاران با توجه به نیازهاي ضروري طبق نظرات و 
خود اظهاري دهیاران، صرفه جویي و کاهش هزینه هاي آموزش، ایجاد 
انگیزش و عالقه مندي در دهیاران خواهد شد که  امید است مدیران 
ارشد، میانی، با بینشی علمی و عملی در زمینه نیاز سنجی آموزشی 
دهیاران گام برداشته، تا از این رو گام موثري در راستاي تحقق توسعه 

مدیریت نوین روستایي در کشور برداشته شود.
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گفتگو با دکتر علي قرباني، نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، گرمه، جاجرم، راز و جرگالن در مجلس شوراي اسالمي

اهمیت و ضرورت توانمندسازی و آموزش پایدار دهیاران

ت و گــو
گــفــ

مقدمه
توانمندسازي جامعه، یک فرآیند پویا و فراگیر است. هدف عمده فرآیند توانمندسازي، ایجاد تغییرات مناسب در کلیه ابعاد و جوانب زندگي افراد، 
خانواده ها، گروه ها و اقشار اجتماعي مي باشد. در واقع  به جرأت مي توان گفت که یكي از پیش شرط هاي محوري در شكل گیري و تكامل 
فرآیندهاي توسعه پایدار، وجود سیاست ها، برنامه ها و مداخالت چند بعدي در جهت توانمندسازي افراد، گروه ها و جوامع به منظور مشارکت 
فعال آن ها در تحقق بخشیدن به اهداف دراز مدت و میان مدت توسعه همه جانبه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. بر همین اساس با توجه 
به اهمیت و ضرورت توانمندسازي و آموزش دهیاران، طي گفتگویي با جناب آقاي دکتر قرباني، نماینده مردم شریف بجنورد، مانه و سملقان، 

به ارایه مباحثي به شرح زیر مي پردازیم:

 با توجه به تجربه و سوابق جنابعالي در حوزه 
توانمندسازی  و  آموزش  آموزش مدیریت محلي، نقش 

دهیاران را تا چه اندازه در توسعة روستا ها مؤثر مي دانید؟

توسعه  چهارم  برنامة  از  راهبرد،  اصلی ترین  عنوان  به  آموزش   
دیده شده و آموزش های ضمن خدمت به عنوان یكي از اصلی ترین 
و  مدیریت  سازمان  یا  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط  راهبردها 
برنامه ریزی سابق مطرح گردید. در واقع پس از کارشناسی که انجام 
شد، به این نتیجه رسیدند که آموزش های آکادمیک و دانشگاهی 
آموزش های  بیشتر،  موفقیت  براي کسب  ولی  باشد  مؤثر  می تواند 
به  توجه  با  بگیریم.  بایستی جدی  را  ضمن خدمت و حین خدمت 

ابتدای استخدامم در استانداری، به عنوان کارشناس  از  بنده  اینكه 
دفتر امور شهری و روستایی،کارشناس دفتر امور روستایی، کارشناس 
مسئول امور روستایي و بعد بعنوان معاون و سپس مدیر کل دفتر امور 
روستایی و شوراهاي اسالمي استانداري بودم، نقش و اهمیت اجراي 
برنامه ها و دوره هاي آموزشي براي اینجانب همیشه مورد توجه بوده 
است. لذا در اغلب مواقع ضمن مدیریت اجراي برنامه هاي آموزشي 
آموزشی  جلسات  در  شخصًا  روستا،  اسالمي  شوراهاي  و  دهیاران 
که در سراسر کشور تشكیل می شد شرکت مي کردم. به نظر بنده 
آموزش، زیربنای توسعه  است و هیچ کشوری در دنیا نتوانسته به مرز 
ابعاد و سطح،  اینكه آموزش را در تمامي  صنعتی شدن برسد مگر 
جدی گرفته باشد. آموزش دهیاران، نیازمند توجه جدي تري از سوي 

 سید عارف موسوي
رئیس گروه آموزش مديريت شهری و روستايی مركز مطالعات برنامه ريزی شهری و روستايی
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متولیان امر است. چرا که دهیاران رابطه مستقیمي با مردم، شوراهاي 
و  توانمندسازي  بنابراین  دارند..  دولتي  نهادهاي  و  روستا  اسالمي 
آموزش دهیاران، تأثیر مستقیمي بر مؤلفه هاي اجتماعي، اقتصادي، 
آموزش  اساس  همین  بر  دارد.  پایدار  توسعه  محیطي  و  و  کالبدي 
چهارگانه  مؤلفه هاي  تقویت  و  تحقق  به  منجر  دهیاران،  همه جانبه 

توسعه پایدار خواهد بود.

 قوانین و مقررات در توانمندسازي دهیاران تا 
چه اندازه می تواند در توسعه روستایي موثر باشد؟ 

 ما طي یكصد سال گذشته در هیچ دوره ای مثل االن، با فقدان 
و ضعف قوانین و مقررات در حوزة  روستایی مواجه نبوده ایم. به طور 
کلي در حوزة مدیریت روستایي، یک ماده واحده و سه تا تبصره وجود 
دارد. سایر موارد شامل آیین نامه های هیئت وزیران و الیحة جامع 
دهیاری ها است که در دولت در حال بررسی است و امیدواریم که 
سریعًا به مجلس شورای اسالمی داده شود تا تمام جوانب قانوني آن 
در نظر گرفته شود. قطعا هر سازمانی بایستی عامل ایجاد انگیزش 
در کارکنان خود باشد و برای کارکنان سازماني خود آموزش هایي که  
مورد نیازشان است را برگزار کند. این آموزش ها در آینده می توانند 
در پیشرفت آن سازمان تأثیرگذار باشد. دهیاری به عنوان یک نهاد 
که  صورتی  در  است،  شده  تعریف  انتفاعی  و  دولتی  غیر  عمومی 
بسیاری از این روستاها کوچک هستند نمی توانند به صورت خودکفا 

اداره بشوند و قطعا نیازمند حمایت های مالي از سوي دولت هستند. 
از طرف دیگر برخي از بندهاي آیین نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط، 
تطابق نزدیكي با قانون شهرداری ها دارد. در صورتی که نحوة اداره 
شهرداری ها  اینجا  در  مي باشد.  متفاوت  روستا  ادارة  نحوة  با  شهر 
زندگی  محدوده  همان  در  شهروندان  و  شهر  خدماتی  محدودة  در 
بر  عالوه  که  صورتی  در  مي دهند.  امكانات  و  خدمات  و  می کنند 
و  گردد  تعریف  حریم  روستاها  برای  است  الزم  خدماتی،  محدودة 
آن حریم هم در حوزه اختیارات دهیاری ها باشد. در خصوص آیندة 
شغلي دهیاران بایستي تدابیری اندیشه شود. حداقل اگر نتوانیم همة 
دهیاران را استخدام کنیم، حداقل براي روستاهای باالی 15۰۰ نفر 
جمعیت، تشكیالتی تعریف کنیم و ایجاد انگیزش را در آنها تقویت 
نماییم. همچنین دهیاراني که 4 سال به صورت مستمر، بعنوان دهیار 
در روستاها مدیریت مي  کنند، همانند قانون سابق شهرداری ها، آن ها 
را در سال هاي بعد بكار بگیریم و این امر باعث ایجاد انگیزه برای 
دهیاري هاي  و  شهرداری ها  سازمان  شد.  خواهد  سایردهیاری ها 
نماید و  را تهیه  ارزش یابی  کشور مي تواند موارد تشویقی و  نظام 
دهیاراني که بتوانند به خوبي درآمدزایی نمایند، به کار گرفته شوند، 
چرا کهبه کارگیري دهیاران جدید و بدون آموزش و آگاهي شغلي، 
نیازمند سرمایه گذاري مجدد در حوزه آموزش و سایر حوزه هاست، 
که به نوعي باعث هدر رفتن سرمایه ملي است. لذا پیشنهاد مي شود 

قانون شوراها و سایر قوانین مرتبط در این حوزه بازنگري شوند.
را  و مشوق زا  تشویقی  فاکتورهای  واقع  در  و  مؤلفه ها  بایستي  ما 
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غیره  یا  و  استخدامي  مالی،  این مشوق ها مي توانند  دهیم.  افزایش 
باشند. با این کار مي توانیم در دهیاران ایجاد انگیزه نماییم. 

 1396 سال  مستحضرید  که  همانگونه   
برگزار  کشور  در  روستا  اسالمي  شوراهاي  انتخابات 
شده اند.  انتصاب  نیز  الورود  جدید  دهیاران  و  گردید 
دو  این  بیشتر  تعامل  و  ارتباط  برای  جنابعالي  پیشنهاد 

نهاد چیست؟ 

و  سیاست گذار  برنامه ریز،  ناظر،  نهاد  یک  عنوان  به  شورا   
تصمیم ساز هست و دهیاری به عنوان مجری تصمیمات و مصوبات 
شوراست. قطعاً هر چقدر تعامل و هم فكری بین آن ها بیشتر باشد، 
براي  که  مشكالتي  مهم ترین  از  بكب  در  بود.  خواهند  موفق تر 
دهیاریي ها و حتي شهرداري ها در گذشته وجود داشت، این بود که 
برای شوراها دوره های آموزشی وجود نداشت. دهیاران در حوزه هاي 
کسب  آگاهي  از  مي خواهند  که  زماني  و  مي بینند  آموزش  مختلف 
همزمان  شوراها  چون  ببرند،  بهره  خود  کاري  حوزه هاي  در  شده 
آموزش ندیده اند، با مشكل روبه رو مي شوند. در آن زمان ما پیشنهاد 
آموزش شوراها و دهیاران را به سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
دفاتر  همكاري  با  کشور  سراسر  در  دوره ،  این  و  دادیم  ارایه  کشور 
دوره های  بهترین  بنده  نظر  به  در حقیقت  اجرا شد.  روستایي  امور 
وظایف  با  دهیاران  و  شوراها  آشنایی  آموزشی  دوره های  آموزشی، 
و اختیارات خودشان است. اگر دهیار و شوراها بدانند که اختیارات 
قانوني آن ها چیست و چه وظایفي دارند، هیچ گاه خارج از اختیارات 
و وظایف خود اظهار نظر نمی   کنند و طبق مقررات و قوانین ابالغي 

عمل مي نمایند. 

اینكه شعار سال جاري »حمایت  به  توجه  با   
از کاالي ایراني« است، به نظر شما، آموزش و توانمند 
سازي دهیاران چگونه مي تواند اجرایي شود؟ و چگونه 
مي توان دهیاري ها را در عرصه هاي مختلف اشتغالزایي، 
... تقویت و توانمند  کارآفریني، گردشگری روستایي و 

نمود؟ 

 پیرو نام گذاري سال جاري توسط مقام معظم رهبري، مجلس 
نیز در این زمینه درصدد تصویب یک سري قوانین است. در راستای 
حمایت از کاالي ایراني، زمینه ها و ظرفیت هاي متعددي در نواحي 
دهیاری ها  حوزه ی  در  بنده  نظر  به  دارد.  وجود  کشور  روستایي 
تعامل  باید  ما  استفاده کنیم.  از ظرفیت بخش خصوصي  مي توانیم 
بین دهیاران و بخش خصوصي را تقویت کنیم. چون یكي از راه هاي 
و  خارجی  سرمایه گذاری  مشارکت  تقویت  اقتصادکشور،  نجات 
که  تفاهم نامه هایی  به  توجه  با  است.  بخش خصوصی  از  حمایت 
و  بانک  پست  با  دهیاری ها،  و  شهرداری  سازمان  و  کشور  وزارت 

دهیاران  به  خوبي  تسهیالت  است،  نموده  منعقد  دیگر  بانک های 
واگذار مي شود. بنابراین الزم است در این زمینه قوانین را تسهیل 
کنیم تا از بروکراسي هاي اداري کاسته شود. مي توانیم برای دهیارانی 
که موفق هستند یک سری سیاست هاي انگیزشي نظر بگیریم. در 
واگذاری پروژه ها، برخي دهیاری ها در کشور خیلی موفق هستند و 
به اصطالح کارهای بزرگی انجام داده اند. بنابراین باید دهیاري ها را 

حمایت کرد. 

توسعه  در عرصه  را  دهیاري   نهاد   چشم انداز 
روستایي چگونه مي بینید؟ 

 دهیاری ها نیروهای جوان و تحصیل کرده اي هستند. با توجه 
به باال بودن سطح سواد در کشور ما، دهیاراني را داریم که مدرک 
تحصیلي آن ها  فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و باالتر هستند. 
این دهیاران عالقه مند به کار هستند و اشتیاق وافری به آموزش 
و یادگیری دارند. ما باید به این دهیاران بها بدهیم و به آنها توجه 
بیشتري کنیم. آن ها به عنوان نماینده عالی دولت در سطح روستاها، 
بیشتر در خدمت روستاییان هستند. ما باید  دهیاراني را انتخاب کنیم 
که اهل نوآوری و خالقیت باشند. دهیاران باید در داخل روستاها برای 
تشكیل  آموزشی  وجلسات  کنند  برگزار  آموزشی  کالس های  مردم 
بدهند. بنده اعتقاد دارم که مهم ترین امر براي توسعه روستاها، توجه 
به اصل آموزش و توانمندسازي مدیران محلي است. به نقل از جان 
فریدمن، برنامه ریزی برای مردم است، باید توسط مردم انجام شود 
و در نهایت به مردم ختم شود. دهیاران در این زمینه نقش بسزایي 

ایفا مي  کنند.

 از فرصتي که در اختیار ماهنامه دهیاري ها قرار 
دادید، سپاسگزاریم.
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ک تجــربــه
یــ

احمد محمدي، دهیار روستاي زرآباد از توابع شهرستان قزوین استان 
و  کودکي  دوران  وي  آمد.  دنیا  به    1365 سال  در  که  است  قزوین 
تحصیالت خود را در این روستا سپري کرد و سپس براي ادامه تحصیل 
در مقطع دبیرستان، به همراه خانواده اش عازم شهر قزوین شد. پس از 
پایان تحصیالت متوسطه، در دانشگاه تبریز به تحصیل در رشته حقوق 

پرداخت.  
دوري از روستاي زرآباد، هرگز باعث غفلت ایشان از محل زندگي دوران 
کودکي اش نشد و همواره در پي تالش براي عمران و آباداني زرآباد بود. 
عشق و عالقه فراوان به روستاي دوران کودکي اش، منجر شد تا در 
سال 139۰ به  همراه 3۰ تن از جوانان، معتمدین و ریش سفیدان این 
روستا، گروهي را تحت عنوان »شورا یاري«، به منظور ارایه کمک هاي 
مادي و معنوي به شوراي اسالمي روستاي زرآباد تشكیل دهد. در واقع 
با  تا  داشتند  سعي  مشورتي،  توانمند  بازوي  عنوان  به  شورایاران،  این 
پتانسیل ها و ظرفیت هاي علمي، بومي و تجربي اعضاي گروه، روستاي 

زرآباد را به سمت توسعه و آباداني بیشتر سوق دهند.
در سال 1392 همزمان با انتخابات جدید شوراهاي اسالمي، اعضاي 
شوراي اسالمي روستا، از گروه شورایاري درخواست نمود تا در انتخاب 
این سمت  را که شایستگي  افرادي  و  نموده  آن ها همفكري  با  دهیار 
دارند، شناسایي و معرفي کنند. آقاي احمدي، یكي از افرادي بود که به 
پیشنهاد گروه شورایاري، براي تصدي سمت دهیار، به شوراي اسالمي 

زرآباد معرفي شد.
و  توسعه  براي  آتي  برنامه هاي  احمدي  آقاي  پیشنهاد،  این  دنبال  به 
آباداني روستاي زرآباد را ارائه نمود و در نهایت از سوي شوراي اسالمي 

روستا به عنوان دهیار انتخاب شد.
آقاي احمدي به خوبي مي دانست که توسعه و آباداني روستاي زرآباد 
بدون مشارکت مردم روستا امكان پذیر نخواهد بود و هر گونه توسعه 
و تحولي، مستلزم مشارکت خودجوش اهالي روستاست. بنابراین جلب 
مشارکت مردم را در اولویت برنامه هاي خود قرار داد. او معتقد بود که 

از شورایاري تا دهیاري 

  حسن عزيزي نوذري پور
كارشناس دفتر برنامه ريزي و مديريت توسعه روستايي
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اهالي  توانمندسازي  و  آموزش  گرو  در  روستا  مردم  فعاالنه  مشارکت 
است. به همین منظور، با همكاري گروه شورایاري و سایر متخصصان 
را  روستا  اهالي  توانمندسازي  و  آموزشي  برنامه هاي  تسهیل گران،  و 
به صورت انفرادي و گروهي تدوین نمود و آموزش و توانمندسازي را در 

دستورکار خود قرار داد.
مدیریت  جمله؛  از  محوله  امور  انجام  فعالیتش، جهت  ابتداي  در  وي 
بود  مواجه  عدیده اي  مشكالت  با  روستایي،  پسماندهاي  جمع آوري  و 
متحمل  را  مربوطه  هزینه هاي  شخصي  صورت  به  ناگزیر،  گاهي  و 
مي شد. تا اینكه پس از گذشت 8 ماه، با آموزش هاي پي درپي، توانست 
روستاییان را به مشارکت داوطلبانه و خودجوش، جهت برطرف نمودن 
مسائل و مشكالت روستا، از جمله جمع آوري و مدیریت پسماند تشویق 

کند.
دهیار روستاي زرآباد، عالوه بر اجراي وظایف و امور محوله، تمامي 
جنبه هاي زندگي روستاییان را مورد توجه قرار مي داد و همواره با رویكرد 
توسعه پایدار، در پي شناسایي ظرفیت ها، قابلیت ها و پتانسیل هاي زرآباد 

بود و در این مسیر، از مشارکت تمامي اهالي روستا بهره مي گرفت.
زرآباد  روستاي  گردشگري  توسعه  احمدي،  آقاي  برنامه هاي  از  یكي 
بود. بنابراین در اولین گام، اقامتگاه بوم گردي را پس از اخذ مجوزهاي 
الزم از سازمان هاي مربوطه، با مالكیت دهیاري احداث نمود و به منظور 
تأمین سایر زیرساخت هاي اقامتي، رفاهي و تفریحي، تمام اهالي روستا 

را در این فعالیت دخیل کرد. 
به  را  الزم  آموزش هاي  کار،  و  کسب  تسهیل گران  کمک  با  سپس 

خانواده هاي روستایي ارایه داد و براي هر کدام کسب و کار مناسبي 
طراحي کرد. خانواده هایي که عالقه مند به کار دامداري بودند، مسئول 
تأمین گوشت و لبنیات گردشگران بودند. گروهي دیگر مسئول پخت 
غذاهاي سنتي و نان سنتي بودند و برخي از آن ها، تولید صنایع دستي 

بومي را عهده دار شدند.
آقاي احمدي در گام بعدي، ترغیب و تشویق سایر روستاییان، جهت 
احداث خانه هاي اقامتي و اقامتگاه بومي را، در دستور کار برنامه هاي 

خود قرار داد.
دهیار روستاي زرآباد از سالخوردگان روستا غافل نشد و براي آن ها 
اعتقاد وي زنان و مردان کهنسال زرآباد،  نیز نقشي تعریف کرد. به 
با افسانه سرایي  و تعریف  تاریخ شفاهي روستا بودند که مي توانستند 
جذب  را  بسیاري  خارجي  و  داخلي  گردشگران  داستان ها،  و  قصه ها 
کنند. همچنین آشنا نمودن گردشگران با سبک زندگي، فرهنگ بومي 
و موسیقي محلي روستا، از عواملي بود که منجر به درآمدزایي براي 
به  که  را  روستا  ساکنان  از  بسیاري  که  به گونه اي  شد.  روستا  اهالي 
شهرها مهاجرت کرده بودند، به روستاي زرآباد برگرداند. آقاي احمدي 
همواره تالش دارد تا روستاي زرآباد را به سمت توسعه حرکت دهد. 
ایجاد اقامتگاه هاي جدید، استفاده از مصالح بومي در بناها و مبلمان 
روستایي، احیاي فرهنگ و سنت ها، احیاي صنایع دستي و پخت نان 
و غذاهاي سنتي، از دیگر برنامه هایي است که وي در دستور کار آتي 

خود براي توسعه و آباداني روستاي زرآباد قرار داده است. 
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ش
آمــوز

نقش کارآفریني در توانمندسازي زنان روستایي استان کردستان

بیان مسئله
به عنوان  از کارآفریني روستایي  در نظریه هاي جدید توسعة روستایي 
راهكاري مناسب براي توانمندسازي و ظرفیت سازي در مناطق روستایي، 
جهت تغییر الگوي زندگي، کاهش شكاف شهر و روستا، ایجاد برابري 
اقتصادي، اجتماعي، محیطي و نهادي یاد مي شود. در عین حال کارآفریني 
ابزاري مهم براي رسیدن به توسعة پایدار به شمار می رود  و در متون 
توسعه، از کارآفریني به عنوان بازسازماندهي و بازآرایش ساختار اقتصاد 

روستا نام برده مي شود.
 همچنین در تئوری های توسعه پایدار روستایی، بر افزایش مشارکت 
و ایجاد فرصت هاي برابر به خصوص براي زنان روستایي، بسیار تأکید 
شده است. نقش زنان روستایي در تحقق اهداف توسعة روستایي، نقشي 
انكا رناپذیر است. زنان به عنوان یكي از عوامل غیرمشهود و نامرئي در 
اقتصاد کشاورزي، سهم عظیمي از کل نیروي انساني مورد نیاز بخش 
کشاورزي در سطح جهان را تشكیل مي دهند )مطیعي لنگرودي و دیگران، 
1391: 131(. آن ها نیرویي براي ایجاد تحول و منبعي بالقوه براي پیشبرد 
مواد غذایي  تولید  نرخ رشد  بیش تر  افزایش هر چه  و  اقتصاد روستایي 
هستند. به منظور استفادة بهینه از توانایي هاي زنان و دستیابي به توسعه، 
کارگزاران و اقتصاددانان به دنبال ارائه الگویي هستند که نقش زنان را 
در توسعة همه جانبه به ویژه اقتصاد، تقویت کند )احمدپور درایاني،139۰: 

)535
استان کردستان نیز بر اساس نتایج آمار بیكاری در سال 96، که از سوی 
مرکز آمار ایران منتشر شده، از نرخ بیكاری 14/3 درصد برخوردار بوده و از 
لحاظ نرخ بیكاری ششمین استان کشور است. اگرچه آمارهای غیررسمی 
و نیز گزارشات منتج از مطالعات سازمان های محلی نرخ باالتری را گزارش 
در  استانداری کردستان  از سوی  اعالم شده  آمار  برخی  می کنند. طبق 

سایت های اینترنتی، نرخ بیكاری در کردستان به بیش از 28 درصد رسیده 
است که البته با در نظر گرفتن آمار غیررسمی، این میزان بیشتر بوده و در 
مقایسه با سال های پیشین، روند صعودی داشته که نشان دهنده بحرانی 
زنان  بیكاری  نرخ  درمورد  است.  استان  این  در  بیكاری  وضعیت  بودن 
روستایی این استان آمار قابل استناد و دقیقی در دست نیست اما مشاهدات 
فرآیندهای  از  برخی  شدن  مكانیزه  به دلیل  که  می دهد  نشان  محلی 
کشاورزی، کاهش فعالیت های دامداری و صنایع دستی و شهری شدن 
چهره زندگی روستایی در بسیاری از موارد،برخی از فعالیت های روزانه زنان 
از قبیل پخت و پز نان، امور نگهداری دام، امور تولید صنایع دستی، امور 
فرآوری مواد غذایی محلی و ... حذف شده که این خود کاهش ساعات 
کار روزانه زنان روستایی و به نوعی بیكاری آنان را در پی داشته است. این 
امر عالوه بر اینكه یک تعهدید محسوب مي شود، مي تواند بعنوان فرصتی 
برای برنامه ریزی اوقات فراغت زنان، در جهت مولد و کارآفرین نمودن 

آنان تأثیرگذار باشد.
بدیهی است برای توسعه کارآفرینی در روستاها بایستی به عوامل مختلفی 
توجه کنیم و صرفاً عامل مالی و اختصاص منابع بانكی، منجر به هدایت 
روستاییان به سمت کسب و کارها جدید نخواهد شد بلكه عوامل مختلف 
و متعددی اعم از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روانشناختی، عوامل 
حقوقي و قانونی، تخصصی و مهارتی، شرایط محیطی و غیره در این امر 
تأثیرگذار هستند که برخی بصورت مانع و بازدارنده و برخی دیگر به عنوان 

موتور رشد، تحرک و پیشبرد امور را منجر خواهند شد.
استان  در  بیكاری  باالی  نرخ  وجود  موجود،  گزارش های  اساس  بر 
کردستان به یكی از دغدغه های بزرگ تبدیل شده است و کارآفرینی 
یكی از راه حل های مهم رفع معضل بیكاری به ویژه در بین زنان روستایی 
که فقیرترین قشر هر جامعه هستند، مي باشد. بنابراین الزم است مراتب 

 سنور احمدي 
دانشجوي دكتري توسعه كشاورزي، دانشگاه تبريز 

چكیده
کارآفرینی روستایي به عنوان یک رویكرد اساسی و موازي با توانمند سازي روستاییان می تواند کمک شایانی به توسعه پایدار روستایي در کلیه 
ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نماید. کارآفرینی نتایج مثبتي همچون؛ کاهش بیكاري، افزایش بهره وري افراد و منابع، افزایش درآمد، امنیت 
غذایی، بهبود وضعیت اقتصادي و توانمندي جوامع روستایی را در پی دارد. با این حال توسعه کارآفریني در میان زنان روستایي کشور در سطح 
پایین و نامطلوبي قرار دارد که از عوامل متعددي نشأت مي گیرد. هدف مقاله پیش رو، ارائه مدل تجربی برای توسعه کارآفرینی زنان روستایی 
و شناسایي عوامل مؤثر توانمند سازي زنان روستایي استان کردستان مي باشد. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و توصیفی ـ 
تحلیلی مي باشد. جامعه آماری تحقیق شامل749  نفر از زنان کارآفرین روستایی بوده که به روش تحلیل عاملي بررسي و موانع و چالش های 
پیش روی توسعه کارآفرینی زنان روستایی و همچنین عوامل مؤثر بر توانمندسازي آنان شناسایي شد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر زنان 
روستایی استان کردستان، مهم ترین عواملی که در توسعة کارآفرینی اثرگذار هستند به ترتیب اهمیت عبارت هستند از: عوامل اقتصادی، عوامل 
محیطی، عوامل فردی ـ مدیریتی، عوامل اجتماعی ـ فرهنگی، عوامل زیرساختی، عوامل آموزشی ـ ترویجی و فنی، که در مجموع حدود %67 

واریانس عوامل پیش برندة توسعة کارآفرینی زنان روستایی استان کردستان را تبیین کرده اند.
واژگان کلیدي: توانمندسازي، کارآفرینی پایدار، زنان روستایی، توسعه روستایی، استان کردستان.
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تسهیل و تسریع فرآیند توسعه کارآفرینی در این استان مورد کاوش و 
اهداف  به  در پی دست یابی  زنان  اینكه  به  توجه  با  گیرد.  قرار  واکاوی 
خود در فرآیند کارآفرینی با یک سري موانع و چالش رو به رو خواهند 
شد، لذا به منظور رونق و گسترش کارآفرینی در این استان، الزم است 
ارائه  با  موانع پیش روی توسعه و گسترش کارآفرینی، شناسایی شده و 
راهكارهای بهینه جهت تقویت عوامل مؤثر بر توسعه و حذف و یا تعدیل 
موانع کارآفرینی، زمینه رشد و شكوفایی کارآفرینی زنان را فراهم نمود. 
در حال حاضر از مجموع جمعیت 25۰ هزار نفري زنان روستایی استان 
کردستان، جمعیتی قریب به سه هزار نفر، به کارآفرینی و خوداشتغالی 
مشغولند و سایر زنان، صرفاً در امور کشاورزی خانوار و بدون داشتن نقش 

و درآمد مستقل فعالیت مي کنند. 
مقاله حاضر بر آن است تا ضمن شناسایي موانع و چالش های پیش روی 
زنان،عوامل  کارآفرینی  توسعه  مناسب  مدل  ارائه  با  کارآفرینی،  توسعه 
مؤثر جهت توانمندسازي فردي و محیطي زنان را شناسایي نماید. این 
امر می تواند در تصمیم گیری ها و تدوین راهبردهای سیاستی، با توجه به 
نقش پر اهمیت کارآفرینی در رونق و توسعه اقتصادی استان ها و کشور، 

نقش بسزایي ایفا نماید. 
مبانی نظری 

نظریه هاي مرتبط با  توانمندسازي از طریق کارآفریني بر مبناي نقش ها، 
ویژگي ها، رفتار و فعالیت هاي کارآفرینان جنبه هاي متفاوتي از کارآفریني 
را ارائه مي دهند. برخی از نظریه پردازان جنبه اقتصاد ي نقش کارآفرین را 
مورد توجه قرار داده اند. از نظر اقتصاددان، ضروري است کارآفرین توانایي 
خود را با افزایش سرمایه توسعه دهد تا منجر به رشد کسب وکار وي شود. 
در نظریه های اقتصادی بیش تر به بحث نوآوری در تولید محصول و جلب 
سرمایه گذاری، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، ایجاد مبادله و گردش 
پول در اقتصاد، فراهم آوردن ابزار و تولید محصوالت جدید قابل عرضه 
به بازار، تحمل عدم قطعیت، داشتن مهارت های مدیریتی، جابه جایی منابع 
اقتصادی بر اساس اصول بهره وری، آگاهی از فرصت های سودآور و کشف 

نشده اشاره کرده اند )چودهوری، 2۰۰7(.
و  شخصیت  در  مشخص  ویژگي هاي  وجود  روانشناسان  مقابل  در 
درون افراد را شرط الزم براي تحقق کارآفریني مي دانند. روان شناسان 
دیدگاه  از  داشتند.  معطوف  فرد  به  را  خود  توجه  بیستم  قرن  اواسط  در 
به  منجر  کارآفرین  یک  فرد  به  منحصر  و  مشخص  ویژگي هاي  آنان 
موفقیت وي مي شود. نظریه های روان شناسان برای توسعة کارآفرینی، به 
ویژگی های روان شناختی کارآفرینان توجه کرده و ویژگی های مشخص از 
جمله: مخاطره پذیری، میل به استقالل طلبی، تحمل ابهام، اعتماد به  نفس 
باال، مرکز کنترل درونی و ... را شرط الزم برای تحقق توسعة کارآفرینی 

می دانند.
در نظریة رفتاری، کارآفرینی از اساسی ترین وسیلة ارزش آفرینی شناخته 
فرآیند  یک  را  کارآفرینی  فرآیند  رفتاری،  نظریة  طرفداران  است.  شده 
)ایمنی  زمینه هاست  و  محیط  تأثیر  تحت  به شدت  که  دانسته  پیچیده 

قشالق و همكاران، 1391(.
در اوایل دهه 197۰ میالدی این عقیده به وجود آمد که، زنان می توانند در 
مدل ها و الگوهای مناسب توسعه وارد شوند بدون اینكه نیاز به تغییر اساسی 

در ساختار فرآیند توسعه داشته باشند در همین راستا، رویكردهای مشارکتی 
بویژه توانمندسازي زنان روستایی جهت مشارکت در توسعه در سطوح 
ملی و بین المللی مورد توجه قرار گرفت )بوذرجمهری و نایب زاده، 1388(. 
براساس گزارش های بانک جهانی، تجارت سازمان های دست اندرکار در 
زمینه بهبود جایگاه اقتصادی- اجتماعی زنان به ویژه در مناطق روستایی، 
حاکی از آن است که مشارکت زنان روستایی در زمینه های اقتصادی، 
پیش نیاز مشارکت همه جانبه آن ها در دیگر عرصه های اجتماعی است 

)اُتول و مک گاروی، 2۰۰3(.
اهمیت کارآفریني از بعد توانمندسازي و تولید اشتغال باعث شده است 
تدریج،  وفاق عمومي در  به  تا طي دهه هاي 198۰ و 199۰ میالدي 
کشورهاي توسعه یافته و درحال توسعه ایجاد شود. بر این مبنا که بحران 
بیكاري به جز از طریق توسعه کارآفریني وترویج آن در بین اقشار مختلف، 
بویژه زنان امكان پذیر نمي باشد. بر اساس این دیدگاه، کارآفریني روستایي 
فرصت هاي مناسبي براي کاهش ریسک معیشتي و افزایش امنیت غذایي 

پایدار در مناطق روستایي فراهم مي کند.  
در دوره معاصر با توجه به تجربیات مختلف جهاني در زمینه کارآفریني 
روستایي،  بدون  جامعه  توانمندسازي  که  گفت  مي توان  روستایي،  زنان 
کار مولد و سودآور براي ساکنان آن غیر ممكن است. به همین دلیل 
است که از کارآفریني روستایي بعنوان مهمترین رهیافت در توانمندسازي 
زنان روستایي یاد مي شود. به گونه اي که اقتصاددانان، آن را عامل توسعه 
استراتژي  یک  را  آن  سیاست گذاران  و  دولت مردان  روستاها،   اقتصادي 
کلیدي براي توسعه جامعه محلي و اشتغالزایي، روستاییان آن را ابزاري 
براي بهبود درآمد و زنان آن را راهي براي توانمندي واشتغال در مجاورت 

محل سكونت خود مي بینند )پترین، 1381( 
بطور کلي امروزه در سیاست هاي توسعه روستایي، از کارآفریني به عنوان 
احیاگر ساختار اقتصاد روستایي نام مي برند. در واقع محیط روستاها، قابلیت 
راه اندازي و پذیرش کسب و کارهاي جدیدي چون؛ گردشگري و تولید 
محصوالت سالم و سبز را دارند و همواره زنان روستایي توانسته اند نقش 
مهمي در اداره این گونه کسب و کارها ایفا کنند. این عناصر به عنوان 
فرصت هاي جدید، عالوه بر توانمندسازي اقشار مولد روستایي بویژه زنان، 
مسایل و مشكالت موجود از جمله: بیكاري، فقر و مهاجرت در روستاها را 
کاهش داده و ظرفیتي براي کار و آمادگي ذهني و فكري براي پذیرش 
مسؤولیت ها، در چهارچوب رسالت چشم انداز ملي و اهداف سكونتگاه هاي 

انساني تلقي مي شود )افتخاري و سجاسي قیداري، 1389(. 
در سال هاي اخیر، یكي از محورهاي عمده در پژوهش هاي مرتبط با 
کارآفریني، بررسي عوامل تأثیرگذار بر انجام دادن فعالیت هاي کارآفرینانه 
از سوي زنان بوده و پژوهشگران بسیاري به مطالعه در این حوزه اقدام 
کرده اند. در این راستا، توسعة کارآفرینی زنان روستایی و عوامل مؤثر بر آن، 
در نظریه ها و مطالعات مختلفی بررسی شده است که به لحاظ موضوعی 

می توانند به عنوان پیشینه تحقیق محسوب شوند. 
مروری بر مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش نشان می دهد 
که عوامل مختلفی بر کارآفرینی زنان، به ویژه زنان روستایی تأثیرگذار 
موانع  و  پیش برنده  عوامل  گروه  دو  در  می توان  را  عوامل  این  هستند. 
بازدارندة توسعة کارآفرینی دسته بندی کرد که با توجه به شرایط مكانی و 
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زمانی در مناطق مختلف جغرافیایی به شیوه های گوناگون کارآفرینی زنان 
روستایی را تسهیل یا محدود کرده اند. اغلب مطالعات داخلی و خارجی 
انجام شده در ارتباط با پژوهش حاضر، صرفاً متمرکز بر موانع بازدارنده و 
یا عوامل پیش برنده بوده اند. لذا در پژوهش حاضر سعي شده است تا با 

شناسایي موانع بازدارنده و عوامل پیش برنده، این عوامل را در جامعه آماري 
با هم مقایسه نموده و بر اساس اهمیت اولویت بندي شود.

جامعه هدف پژوهش 
کردستان  استان  کارآفرین  روستایی  زنان  حاضر،  مقاله  هدف  جامعه 

مطالعات داخلی

روش نتایج
انجام

نویسندهسال انتشارموضوع  پژوهش

علیدوست و همكاران1391اولویت بندی موانع توسعة کارآفرینی زنانکمیموانع اقتصادی و آموزشی

کمی و موانع فردی، روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی
کیفی

حیدری ساربان1391اولویت بندی موانع مؤثر در کارآفرینی زنان روستایی

شریفی و همكاران1391موانع موجود در زمینه کارآفرینی زنان کشاورزکمیعوامل فرهنگی- اجتماعی، خدماتی-  حمایتی، قانونی

قانوني-  اجتماعی و  اقتصادی، فرهنگی   عوامل فردی، مالي- 
نهادي

زنان کمی شناسایی موانع مشاغل خانگی و کسب وکار 
روستایی

همتی وینه  و 1391
همكاران

عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی، ترویجی، فردیـ  رفتاری 
و محیطی

کمی و 
کیفی

عوامل پیش برنده و بازدارندة توسعة کارآفرینی زنان 
روستایی

جمشیدی و همكاران1392

آیت اله ممیز و 1393عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی زنانکمیعوامل فردی، شبكه ای، سازمانی و  محیطی
همكاران

کمی و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فردی
کیفی

تحلیل عاملی متغیرهای پیش برنده و بازدارنده توسعه 
کارآفرینی در میان زنان روستایی

جمینی و دیگران1394

عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی، ترویجی، فردیـ  رفتاری 
و محیطی

کمی و 
کیفی

تحلیل عاملی متغیرهای پیش برنده و بازدارنده توسعه 
کارآفرینی در میان زنان روستایی

قادرمرزی و همكاران1394

مطالعات خارجی

کمی و عوامل فردی، مهارت های کارآفرینی، عوامل روانشناختی
کیفی

عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی در نواحی روستایی 
برزیل

هیدن2۰۰2

فناوری  کسب وکار،  محل  زمین،  سرمایه،  به  دسترسی  عدم 
تشویق  مردساالر،  جامعة  ذاتی  نگرش های  آموزش،  اطالعات، 

نشدن زنان توسط اعضای خانواده و کمبود سرمایه های اجتماعی

کمی و 
کیفی

رومی و پاروت2۰۰8موانع توسعه و پیشرفت زنان کارآفرین در پاکستان

در کمیسه نوع عوامل؛ قانونی، هنجاری و شناختی زنان  کارآفرینی  توسعة  در  مؤثر  عوامل  بررسی 
روستاهای بنگالدش

نواز2۰۰9

ساتیاباما2۰1۰موانع توسعه و پیشرفت زنان کارآفرین در پاکستانکمیشناسایی موانع توسعه کارآفرینی روستایی

کمی و عدم موفقیت در جذب سرمایه گذاری و مدیریت مالی
کیفی

باتنر و مور2۰11در مورد 114 زن کارآفرین آمریكایی روستایی

کمی و نبود حمایت برای زنان و تبعیض جنسیتی
کیفی

چیتسیک2۰11موانع پیش روی زنان کارآفرین در زیمباوه

شرایط خانوادگی، حمایت های خانواده و جامعه، شرایط اقتصادی و 
کسب و کار، رقبای بازار و استراتژی های بازاریابی

کمی و 
کیفی

هانیا و همكاران2۰12طراحی الگوی توسعه کارآفرینی زنان در اندونزی

عدم تخصص، نبود بازار، موانع اطالعاتي، عدم تأمین مالي، موانع 
قانوني و عدم وجود طرح کسب و کار

کمی و 
کیفی

دابسون2۰14رویكردها و رهیافت هاي کارآفریني زنان

کمی و دو دسته عوامل فردی و محیطی
کیفی

تحلیل عوامل و موانع کارآفرینی زنان در روستاهای 
کشور برزیل

پورتیلو ناوارو و جیمنز2۰16

جدول شماره 1. برخي از مطالعات انجام شده داخلي و خارجي پیرامون موضوع مورد مطالعه
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ایجاد کسب و کار  از سازمان های متولی  نیاز  می باشد. اطالعات مورد 
در بین روستاییان، شامل؛ اداره جهاد کشاورزی استان، اداره بهزیستی، 
صندوق کارآفرینی امید، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اخذ گردید. 
جامعه آماری تحقیق شامل  2549 نفر زنان دارای کسب و کار مستقل در 
روستاهای استان کردستان هستند که  با استفاده از جدول مورگان تعداد 
335  نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. بر اساس بررسي های 

اولیه، تعداد زنان روستایی دارای کسب و کار مستقل بشرح زیر می باشند:

جدول شماره 2. تعداد زنان دارای کسب وکار مستقل در روستاهای 
کردستان در سال 1395

تعاونی های زنان روستایی
اعضاتعداد
47۰ نفر7

267  نفر28صندوق های خرد زنان روستایی
1۰  نفر1۰طرح های جهاد کشاورزی

2  نفر2طرح های مصوب صندوق امید
749 نفرجمع کل

منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
بحث و نتیجه گیري

کردستان،  استان  روستایی  زنان  نظر  از  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج 
شوند،  واقع  مؤثر  می توانند  کارآفرینی  توسعة  در  که  عواملی  مهم ترین 
به ترتیب اهمیت عبارت هستند از: عوامل اقتصادی، محیطی، فردی ـ 
مدیریتی، اجتماعی ـ فرهنگی، زیرساختی و آموزشی ـ ترویجی و فنی، 
که در مجموع حدود 67% واریانس عوامل پیش برندة توسعة کارآفرینی 
زنان روستایی استان کردستان را تبیین کرده اند. یافته های فوق با نتایج 
مطالعات جمیني و همكاران )1393(، احمدپور داریانی و همكاران )139۰(، 
جمشیدی و همكاران )1392(، هیدن )2۰۰1( و نواز )2۰۰9(، همسو است 
مدیریتی،  ـ  فردی  محیطی،  اقتصادی،  عوامل  به  به نوعی  هرکدام  که 
فنی  و  ترویجی  ـ  آموزشی  عوامل  و  زیرساختی  فرهنگی،  ـ  اجتماعی 

به عنوان عوامل مؤثر در توسعة کارآفرینی اشاره داشته اند.

در ارتباط با عوامل بازدارندة توسعة کارآفرینی در محدودة مورد مطالعه 
نتایج نشان داد که 6 عامل اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی، روان شناختی، 
سیاست گذاری، فنیـ  آموزشی و زیرساختی با تبیین حدود 57% واریانس 
موانع بازدارندة توسعة کارآفرینی زنان روستایی استان کردستان، مهم ترین 
عوامل شناخته شده از نظر زنان روستایی هستند. نتیجة فوق با یافته های 
جمیني و همكاران )1393(، علیدوست و همكاران )1391(، حیدری ساربان 
)1391(، جمشیدی و همكاران )1392(، رومی و پاروت )2۰۰8(، ساتیاباما 
با موانع توسعه  ارتباط  فرانی )1391(، در  یعقوبی  )2۰1۰( و موحدی و 
کارآفرینی زنان روستایی، همسو است. عوامل و موانع مربوط به دسترسي 
به اطالعات و ارتباطات در این پژوهش معني دار شدند که یافته اي جدید 
نسبت به مطالعات پیشین محسوب مي گردد. در ادامه عوامل و موانع موثر 

برکارآفریني زنان روستایي منطقه مورد مطالعه اشاره شده است.

جدول شماره 3. عوامل پیش برنده و موانع بازدارنده کارآفریني زنان 
روستایي منطقه مورد مطالعه

متغیرهاي مستقل حاصل از تجزیه متغیر وابسته اولمنغیر وابسته اول

موانع توسعه کارآفرینی زنان

موانع فردی- روانشناختی
موانع مالی- اقتصادی

موانع فرهنگی اجتماعی
موانع فنی-  مهارتی

موانع سازمانی- سیاستی
موانع زیرساختی -  محیطی

موانع دسترسی اطالعات و ارتباطات
متغیرهاي مستقل حاصل از تجزیه متغیر وابسته دوممنغیر وابسته دوم

شكل شماره 1. الگوی مفهومی عوامل توانمندساز و موانع بازدارنده کارآفریني زنان روستایي
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ش برنده توسعه کارآفرینی زنان

عوامل پی

عوامل توانمندساز  اقتصادی
عوامل توانمند ساز  اجتماعی و فرهنگی

عوامل توانمد ساز نهادی- خانوادگی
عوامل توانمد ساز زیر بنایی- محیطی
عوامل توانمندساز  ترویجی و آموزشی

عوامل توانمندساز قانونی- سیاستی
عوامل توانمند ساز فردی

عوامل ایجاد دسترسی اطالعات و ارتباطات
منبع: یافته هاي پژوهش

یافته هاي بدست آمده از تحلیل عاملي در دو بخش عوامل پیش برنده و 
موانع بازدارنده، منتج به ارایه مدل زیر شده است.

اقتصادی  عامل  شد،  مشخص  آمده  به دست  کلی  نتایج  به  توجه  با 
مهم ترین عامل شناسایی شده در دو بخش عوامل پیش برنده و بازدارندة 
کارآفرینی در محدودة مورد مطالعه است. ارائة تسهیالت بانكی با شرایط 
ویژه به زنان روستایی، کاهش کارمزد و سود بانكی به صورت مقطعی و 
کوتاه مدت برای پاگرفتن زنان کارآفرین، احداث و توسعة بازارهای محلی 
و فراهم کردن زمینة فروش مناسب محصوالت و کاالهای تولید شده، 
به واسطة  تولید شده  اتحادیه هاي صنفي پشتیبان محصوالت  تشكیل 
کارآفرینی، به ویژه در مرحلة فروش تولیدات، حذف دالالن و واسطه ها 
که طی سالیان گذشته تاکنون به عنوان یكی از عوامل اصلی کاهش 
درآمد و فقر روستاییان مطرح بوده اند، برگزاری کالس های آموزشی برای 

توجیه همسران و سرپرستان خانوار در خصوص توانایی سودآوری زنان 
برای  نیاز  اعتبار مورد  از آن ها و فراهم کردن  مالی  در صورت حمایت 
فعالیت های کارآفرینانه و ...، می توانند در تقویت عوامل اقتصادی مؤثر 
واقع شود. همچنین، با توجه به شرایط محیطی مناسب محدودة مورد 
مطالعه با فراهم کردن شرایط الزم برای توسعة کارآفرینی زنان روستایی و 
رفع موانع بازدارنده، از جمله برگزاری کالس های آموزشی و مهارت آموزی 
برای زنان روستایی، برگزاری کالس های توجیهی برای آشنایی همسران 
زنان در عرصة  از حضور  به مزایای حاصل  و سرپرستان خانوار نسبت 
کارآفرینی، دعوت از کارآفرینان موفق جهت افزایش انگیزه و عالقه و 
بهره گیری از تجارب آن ها و ...، می توان زمینه-ساز فعالیت زنان در عرصة 
کارآفرینی بویژه در بخش های زراعت، باغداری، دامداری، صنایع دستی 

و ...، را مهیا ساخت. 

منابع و ماخذ
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ضرورت توانمندسازي و آموزش مدیران محلي

مقدمه
به منظور کسب موفقیت در محیط در حال تغییر کسب و کار امروزي، 
اعم  کارکنان،  کلیه  خالقیت  و  انرژي  نظرات،  دانش،  به  سازمان ها 
ازکارکنان خط مقدم تا مدیران سطح باال، نیازمندند. جهت تحقق این 
امر، سازمان ها از طریق توانمند سازي کارکنان مربوطه به منظور تشویق 
جمعي  منافع  به  نهادن  ارج  فشار،  اعمال  بدون  عمل  ابتكار  به  آنان 
سازمان با کمترین نظارت و انجام وظیفه به عنوان مالكان سازمان، 
اقدام مي   نمایند. توانمندسازي مخصوصاً در محیط هاي کاري مجازي 
و  مي باشند  محروم  چهره  به  چهره  تعامالت  از  سازمان  اعضاي  که 
مجبورند که به طور مستقل عمل نمایند، بسیار مهم مي باشد. همچنین، 
توانمندسازي جهت حفظ امید و وابستگي کارکنان باقیمانده در طي 
توانمندسازي،  زمان هاي کوچک سازي سازمان حائز اهمیت مي باشد. 
کارکنان را قادر مي سازد تا در مواجهه با مشكالت و تهدیدها، از مقاومت 
و انعطاف پذیري بیشتري برخوردار باشند. لذا مي تواند به عنوان منبعي 
که از آسیب پذیري کارکنان جلوگیري نماید و بذر امید را در شرایط 
بحراني از جمله انهدام سرمایه هاي مالي و از بین رفتن زندگي انساني، 
در دل آنان بكارد، مفید واقع گردد. با توجه به دگرگوني هاي سریع و 
پرشتاب دانش و معلومات بشري، همه چیز به شدت در حال تغییر و 
تحول است. سازمان ها به عنوان یک سیستم باز با محیط در تعامل 
مي باشند و براي تداوم حیات نیازمند پاسخگویي به تغییرات محیطي 

هستند. 
از آنجا که دهیاران و شوراهاي اسالمي    روستا مهمترین عامل و محور 
مدیریت محلي در کشور محسوب مي   شوند، تجهیز و آماده سازي آنان 
براي مواجهه با تغییرات و آشنا نمودن آنان با وظایف جدید، از اهمیت 
ویژه اي برخوردار است. لذا آموزش هاي برنامه ریزي شده و منطبق با 
نیازهاي شناسایي شده، نقش کلیدي در توسعه پایدار روستایي خواهد 
داشت. هدف اصلي این پژوهش توجه به آموزش دهیاران و شوراهاي 
اسالمي،    به عنوان مدیران اجرایي روستاها در راستاي توسعه روستایي 
توانمندسازي  و  آموزش  که  مي دهد  نشان  پژوهش  نتایج  مي   باشد. 
دهیاران مي   تواند به بهبود مدیریت روستاها کمک شایاني نماید. نتایج 
تحقیق حاضر نشان مي   دهد که برگزاري دوره ها و کارگاه هاي آموزشي 

و همچنین برگزاري سفرهاي آموزشي براي توانمند نمودن دهیاران و 
شوراهاي اسالمي   روستا اثربخش بوده و در ارتقاء سطح دانش شغلي و 

علمي    آن ها در حوزه مدیریت روستایي تأثیر بسزایي داشته است. 

ادبیات نظري 
دموکراسي  به  توانمندسازي  اصطالح  از  استفاده  سابقه  مدیریت،  در 
صنعتي و دخالت دادن کارکنان در تصمیم گیري هاي سازمان، تحت 
عناوین مختلفي همچون؛ تیم سازي، مشارکت و مدیریت جامع بوده 
توانمندسازي  شد،  انجام  موضوع  این  روي  بر  که  تغییراتي  آخرین  و 

کارکنان نام گرفت ) هاردي و اوسالیون، 1998: 451-452(. 
توانمندسازي مفهومي    تازه نیست و به صورت هاي مختلف در دهه 
دهه196۰،  سال هاي  در  است.   شده  دیده  مختلف  علمي  منابع  در 
حساس  کارکنان  انگیزه هاي  و  نیازها  قبال  در  مي   بایست  مدیران 
از  )آموزش حساسیت(. در سال هاي دهه 197۰، مي   بایست  مي   بودند 
کارکنان کمک مي   طلبیدند )درگیر کردن کارکنان( و در سال هاي دهه 
198۰، مي   بایست تشكیل گروه مي   دادند و جلسه ها را بر گزار مي   کردند 

)حلقه هاي کیفیت( )اورعي یزداني، 1381: 2۰(.
قرار  استفاده  مورد  مختلف  شیوه هاي  به  گسترده  بصورت  توانمندي 
صحبت  توانمندسازي  از  کار  محیط  در  مدیران  از  بسیاري  مي   گیرد. 
بعنوان  را  توانمندي  مدیریت  و صاحب نظران،  نویسندگان  و  مي   کنند 
توانمندي  مي   کنند.  توصیه  سازماني  مشكالت  از  بسیاري  راه حل 
مجدد  توسعه  اجتماعي،  کار  قبیل:  از  حوزه هایي  در  که  سال هاست 

شهري و توسعه خارجي مورد استفاده قرار گرفته است. 
فرهنگ انگلیسي آکسفورد کلمه empower را " اعطاي قدرت یا 
اختیار به کسي، تا بتواند چیزي را انجام دهد و یا ایجاد این احساس در 

فرد تا او بتواند کارهاي بیشتري را انجام دهد"، تعریف نموده است.
یافته،  گسترش  سازمان ها  در  وا   ژه  این  کاربرد  اخیر  سال هاي  در 
بطوریكه بسیاري از نویسندگان از آن بعنوان داروي شفابخش و شعار 
رایج مدیریتي در اوایل سال هاي 199۰ یاد مي   کنند. شاکلتون )1995( 
پاسخگویي  و  اختیار تصمیم گیري  دادن  فلسفه  بعنوان"  را  توانمندي 
و  )گرین  است  کرده  تعریف  سازمان"  در  زیردست  افراد  به  بیشتر 

 يوسف جاهدي  
كارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي   واحد تهران مركزي 

چكیده
توانمندسازي به عنوان یكي از ابزارهاي سودمند ارتقاء کیفي کارکنان و افزایش اثربخشي سازماني تلقي مي   گردد. بر همین اساس توانمندسازي 
دهیاران و شوراهاي اسالمي   مي تواند تأثیر زیادي در ارتقاء سطح آگاهي و دانش علمي   و شغلي آن ها بگذارد و از طرفي مسیر رسیدن به اهداف توسعه 
روستایي را هموار سازد. تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردي و از بعد روش، کتابخانه اي یا اسنادي است. در این پژوهش سعي شده است تا اهمیت 
جایگاه آموزش، در توانمندسازي دهیاران و شوراهاي اسالمي   روستایي نشان داده شود و مشكالتي که از لحاظ عدم آگاهي بعضي دهیاران و شوراهاي 
جدید الورود در عرصه مدیریت روستایي دارند بر طرف گردد. نتیجه گیري کلي این تحقیق نشانگر آن است که توانمندي دهیاران و شوراهاي 
اسالمي   روستا در اثر برگزاري دوره ها و کارگاه هاي آموزشي افزایش مي یابد و همچنین زمینه هاي الزم براي بهره وري بهینه از منابع، تعامل و  مشارکت 

فراگیر مردم روستایي با دهیاران و شوراها از طریق توانمندسازي آموزشي حاصل مي شود.
واژگان کلیدي: توانمندسازي، توسعه روستایي، دهیاران، شوراهاي اسالمي   روستا
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مكاندرو، 1999: 259(.
 به نظر راپیلي توانمندسازي یک مفهوم، مجموعه اي از رفتارها و یک 
برنامه سازماني است. به عنوان یک مفهوم عبارتست از؛ اعطاي اختیار 
تصمیم گیري به مرئوسان؛ به عنوان یک مجموعه از رفتارها، به معني 
سهیم کردن گروه هاي خودگردان و افراد در تعیین سرنوشت حرفه اي 
خود و به عنوان یک برنامه سازماني، به کل نیروي کار فرصت بیشتري 
براي آزادي، بهبود و بكارگیري مهارت ها، دانش و توان بالقوة آنان، در 
جهت خیر و صالح خود و سازمانشان اعطا مي   کند )دسترنج، 1383: 

.)1
توانمندسازي از رویكرد هاي نوین توسعه است که در چند دهه اخیر 
مورد توجه قرار گرفته است. نظریه توانمندسازي عموماً در جستجوي 
مدل خط مشي مشارکتي و غیرمتمرکز است. در واقع در این مفهوم، 
فرآیند ارتقاي ظرفیت افراد یا گروه ها براي انتخاب و به منظور تغییر و 
دگرگوني انتخابشان در برآوردها، اقدامات و کنش هاي منطقي و معقول 

نهفته شده است.  

اهداف توانمندسازي
هدف از توانمندسازي، ایجاد سازماني است مرکب از کارکناني متعهد 
و مشتاق به کار، که وظایف شغلي شان را بدین علت که هم به آن 
عقیده دارند و هم از آن لذت مي   برند، انجام مي   دهند. همچنین هدف از 
توانمندسازي نیروي انساني، استفاده از ظرفیت هاي بالقوه انسان ها به 
منظور توسعه ارزش افزوده سازماني، تقویت احساس اعتماد به نفس و 
چیرگي بر ناتواني ها و درماندگي هاي فردي است. به عبارت دیگر هدف 
از  به هر زمینه اي  منابع فكري مربوط  بهترین  ارائه  توانمندسازي،  از 
عملكرد سازمان است. گالبریت و الور عقیده دارند که هدف بلندمدت 
توانمندسازي، اطمینان دادن به کارکنان است که در چارچوب رسالت، 

چشم انداز و استراتژي سازمان به موفقیت مي   رسند.
براي  کارکنان  بر حقوق  تأکید  وسیله  به  که  دارد  ادعا  توانمندسازي 
خود سازماندهي و رشد شخصي، عدالت را حكمفرما مي   کند. به عبارت 
دیگر، توانمندسازي، راهي است که به کمک واگذاري عوامل انضباطي 
به کارکنان، آن ها را به سمت پاسخگویي و برانگیختگي و خودنظمي 

   سوق مي   دهد و از این طریق، سطح کمال آنان را افزایش مي   دهد.
به طور خالصه اهداف توانمندسازي کارکنان عبارتند از:

- ارتقاي کارکنان از طریق ایجاد دانش و توانایي
- استقرار عدالت در سازمان 

- ایجاد تعهد و اشتیاق در کارکنان 
- استفاده از ظرفیت هاي بالقوه کارکنان 

و  چشم انداز  رسالت،  چارچوب  در  که  کارکنان  به  دادن  اطمینان   -
استراتژي سازمان به موفقیت مي   رسند )صنعتي، 1386: 23-24(.

علل گرایش به توانمندسازي
محرک هاي دروني و بیروني متعددي، سازمان ها را بر توانمندسازي 
کارکنانشان ترغیب نموده است. مهمترین محرک هاي دروني عبارتند 

از:

الف. بهره وري
توانمندسازي کارکنان یكي از تكنیک هاي مؤثر براي افزایش بهره وري 
کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندي هاي فردي و گروهي 
آنان در راستاي اهداف سازماني است. ارتباط توانمندسازي و بهره وري 
سازماني را مي توان یک ارتباط دو سویه تلقي کرد. بدین ترتیب که 
دانش  بهبود سطح  و  اختیارات  و  وظایف  تعیین  مسئولیت ها،  تحلیل 
تخصصي کارکنان براي انجام مسئولیت هاي تعریف شده، نه تنها به 
بلكه  شد،  خواهد  منجر  بهره وري  بهبود  و  سازمان  توانمندي  ارتقاي 
کارکنان را از یک مدل ذهني انعطاف پذیر و پویا که همواره پذیراي 
ایده ها و راه حل هاي جدید خواهند بود، نیز برخوردار مي سازد. از طرف 
و  مدیریت  مسئولیت  در  تغییر  موجب  تواناسازي  برنامه هاي  دیگر، 
کارکنان نیز مي گردد. زماني که توانایي کارکنان افزایش مي یابد، سبک 
مدیریت از نظارت نزدیک به سمت نظارت هدایتي و تفویضي تغییر 
مي یابد. این تغییر سبک، باعث تغییر در مسئولیت پذیري کارکنان خواهد 
مي آورند،  به دست  کارها  انجام  در  که  عملي  آزادي  با  کارکنان  شد. 
که  است  حلقه گم شده اي  این همان  و  مدیر مي شوند  و خود  خالق 
در ایجاد بهره وري سازماني مي بایست مورد توجه قرار گیرد )هداوند، 

.)55 :1386
ب. ایجاد تحول درسازمان

تغییر و  اقداماتي فراگیر در زمینه  انجام  براي  توانمندسازي کارکنان 
تحول، مستلزم تحول سازماني است. تحوالت درون سازماني بزرگ به 
ندرت بدون مساعدت افراد رخ مي دهد، اما اگر کارکنان احساس کنند 
به این امر کمک نمي کنند. اینجاست که  فاقد قدرت هستند، عموماً 

توانمندسازي معني پیدا مي کند )کاتر، 1382: 68(.
یكي از مهمترین مباني تحول سازماني، بكارگیري مدل مشارکت در 
توانمندسازي است. مشارکت در برنامه هاي تحول سازماني، مختص 
نخبگان یا افراد سطح باالي سازمان نیست؛ بلكه باید به طور وسیعي در 
سراسر سازمان گسترش یابد. تحقیقات مربوط به پویایي هاي گروهي، 
دخیل شدن  و  مشارکت  که  نمود  ثابت  و 196۰  دهه هاي 194۰  در 
افراد در امور، منجر به بهبود عملكرد و ارائه راه حل هاي بهتري براي 
مشكالت خواهد شد و پذیرش تصمیمات از جانب افراد مشارکت کننده 
را بیشتر مي   نماید. این تحقیقات روشن ساخت که چنین پویایي هاي 
گروهي، مقاومت در برابر تغییر را کاهش، تعهد به سازمان را افزایش 
و سطح فشار رواني را تقلیل خواهد داد. لذا افراد احساسات بهتري را 

ابراز مي کنند..
مشارکت، توانمندسازي را افزایش مي دهد و توانمندسازي نیز در عوض 
عملكرد و سالمت فردي را بهبود مي بخشد. کتاب جیمز بالسكو تحت 
عنوان »رهنمودي براي مدیران جهت توانمندسازي افراد براي تغییر«، 
کتابي بنیادي براي اجراي استراتژي هاي توانمندسازي است. بالسكو 
شامل؛  مرحله اي  چهار  مدل  یک  توانمندسازي،  فرایند  تشریح  براي 
"آمادگي"، "ایجاد تصویري واقعي از افراد"، "تجسم آینده" و "تغییر" 

مورد استفاده قرار مي   دهد. او معتقد است که:
- براي حفظ بقاي سازمان ها در آینده، تغییراتي همه جانبه ضروري 

است.
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-  افراد تغییرات مورد نظر را نخواهند پذیرفت.
-  توانمندسازي کلیدي براي واداشتن افراد به مشارکت در تغییر است. 

به گفته بالسكو، یكي از مهمترین اجزاي توانمندسازي، تجسم آینده 
است )تصویري روشن و معتبر از آینده مطلوب(. ایجاد تصویري روشن 
پیوند قدرت  و  آینده  به  براي رسیدن  استراتژي  تدوین یک  آینده،  از 
ذهني و جسمي   کارکنان براي تحقق آینده موردنظر، از جمله محورهاي 

توانمندسازي از دیدگاه بالسكو مي باشد )فرنچ، 1379: 78(.

ضرورت آموزش در توانمندسازي دهیاران 
مي   کنند  تالش  آموزش  اهمیت  به  توجه  با  سازمان ها  از  هریک 
آورند.  وجود  به  خود  اعضاي  بالندگي  و  رشد  براي  را  فرصت هایي 
پیشرفت و تحوالت سریع علم و تكنولوژي همراه با تحوالت وسیع 
فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي ایجاب مي   کند که نیروي انساني شاغل 
در سازمان ها به عنوان مهمترین عامل توسعه یک سازمان، به منظور 
همگامي    و همراهي با تحوالت مذکور، اکتفاي چنداني به آموزش هاي 
قبل و بدو خدمت خود ننمایند و با استفاده از فرصت ها و شرکت در 
دوره هاي آموزشي ضمن خدمت بتوانند به عنوان عنصري فعال و مؤثر 
در جهت تحقق اهداف خود و سازمان، نقش الزم را ایفا نمایند. امروزه 
آموزش ضمن خدمت نه تنها در سازمان هاي آموزشي، بلكه در تمام 
سازمان هایي که به طور مستمر در صدد ارتقاء کمي و کیفي کارکنان 
خود هستند، در سطح وسیعي به کار گرفته مي   شود. برنامه هاي آموزش 
ضمن خدمت وقتي مؤثر است که بر اساس نیازهاي واقعي کارکنان 
باشد و آن ها داوطلبانه در آموزش شرکت نمایند. نوع نیاز ها و انتظارات 
محتواي  آموزشي،  اهداف  تعیین  مهمي    در  عامل  شرکت کنندگان 
درسي دوره ها، روش هاي آموزشي، نحوه اجراي برنامه ها و همچنین 
نحوه ارزشیابي آموزشي دارد. معمواًل با شنیدن واژه »آموزش«، اولین 
تصویري که در ذهن نقش مي   بندد، تصویر »مدرسه« است. ولي با کمي 
   کوشش و دقت مي   توان به خاطر آورد که آموزش)یا تعلیم و تربیت(، 
قبل از تأسیس اولین مدارس، در طول زندگي بشر وجود داشته است 
و حتي در میان جوامع اولیه نیز آموزش انجام مي شده است. اعضاي 
بزرگسال خانواده، در طول تاریخ، پیوسته خردساالن را آموزش داده و 
تربیت کرده اند. در خانواده، والدین به عنوان اولین مربیان، تكلم به زبان 
مادري را به فرزندان خود مي   آموزند. بنابراین ضروري است که براي 
افزایش سطح علمي    و شغلي دهیاران، برنامه ریزي هاي آموزشي صورت 
برداشته  اساسي  باید گام هاي  آموزش و بهسازي دهیاران  گیرد و در 
شود. آموزش دهیاران در سطوح مختلف نیازهاي شغلي، باعث مي شود 
که از جنبه هاي دانشي، نگرشي، مهارتي تقویت شوند و در کار پیشرفت 
کنند. دهیاران باید از وظایف محوله و کاري خود آگاه باشند و فقدان یا 
کمبود آگاهي نسبت به وظیفه و شیوه انجام دادن آن، مانعي بر سر راه 

توسعه روستاهاست.

نتیجه گیري و پیشنهادات
آموزش و توانمندسازي عامل اصلي در بهبود و ارتقا ء هر سازمان است. 
داشتن نیروي انساني آگاه و با تحصیالت باال، مي   تواند به پیشرفت و 

توسعه هر سازمان کمک کند. لذا هر نوع فعالیت در سازمان، نیازمند 
از دانش  با استفاده  تا  داشتن یک مدیر آگاه، توانمند و کارآمد است، 
و  دهیاران  برساند.  خود  عالیه  اهداف  به  را  سازمان  شغلي،  و  علمي    
شوراهاي اسالمي    روستا اگر به دانش شغلي، علمي    و تخصص مجهز 
بنابراین  ایفا کنند.  باشند، مي   توانند نقش بسزایي در توسعه روستایي 
دفاتر امور روستایي و شوراهاي اسالمي    استانداري هاي سراسر کشور 
با همكاري سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، مي   توانند با ارائه 
آموزش هاي الزم، در توانمندسازي دهیاران و شوراهاي اسالمي   روستا 

نقش آفریني کنند. 
لذا با توجه به این مهم، پیشنهاداتي به شرح ذیل جهت توانمندسازي 

دهیاران و شوراهاي اسالمي روستا ارایه مي شود:
از  نیازسنجي  طي  اولیه،  پیش نیاز هاي  و  مقدماتي  آموزش هاي   -
دهیاران و اعضاي شوراي اسالمي روستاها،  شناسایي شده و بسته هاي 

آموزشي تهیه شوند.
- کارشناسان و مسئولین آموزشي دفاتر امور روستایي بر اجراي دوره ها 

و کارگاه هاي آموزشي نظارت کافي داشته باشند.
- برگزاري سفرهاي آموزشي براي دهیاران و شوراهاي اسالمي    روستا 

جهت انتقال و بهره گیري از تجارب موفق سایر دهیاران
- ایجاد سیاست هاي انگیزشي و تشویقي براي شرکت فعاالنه دهیاران 

و شوراهاي اسالمي روستا در دوره هاي آموزشي 
و  آموزش  براي  دانشگاهي  نخبگان و متخصصان  از  بهره گیري   -

توانمندسازي دهیاران و شوراهاي اسالمي   روستا.
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ایران نژاد  مهدي  ترجمه  تحول،  رهبري   ،)1382( پي  جان  کاتر،   -

پاریزي و مینو سلسله، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
- هداوند، سعید، صادقیان، شهره )1386(، ساز ه هاي اثربخش در توان 

افزایي کارکنان، مجله تدبیر، شماره 18۰
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1- آیا وفق ضوابط جاري، دهیاري مي تواند اتباع خارجي 
را به عنوان نیروي خدماتي در دهیاري به کارگیري نماید؟ 

استخدامي  آیین نامه   5 ماده  »الف«  بند  به  عنایت  با  پاسخ: 
دهیاري هاي کشور، نخستین شرط به کارگیري نیرو در دهیاري، احراز 
به کارگیري  ممنوعیت  لذا  ایران مي باشد.  اسالمي  تابعیت جمهوري 
اتباع غیر ایراني در دهیاري جهت هرگونه فعالیت، توسط دفاتر امور 

روستایي و شوراها مي بایست مورد تأکید گیرد.

2-آیا واگذاري امور فني دهیاري ها به احدي از اعضاي 
شوراهاي اسالمی، داراي وجاهت قانوني است؟

پاسخ: نظر به صراحت مندرج در ماده 95 قانون تشكیالت، وظایف 
مصوب  شهرداران  انتخاب  و  کشور  اسالمي  شوراهاي  انتخابات  و 
اعضاي  به  اجرایي  مسئولیت  واگذاري  بعدي،  اصالحات  و   1375

شوراهاي موضوع قانون موصوف در دهیاري ها ممنوع مي باشد.

3- وفق ماده 8 اساسنامه، تشكیالت و سازمان دهیاري       ها 
خاتمه  یا  استعفا  برکناري،  فاصله  در   )1380 )مصوب 
خدمت دهیار یكي از کارکنان دهیاري به انتخاب شورا، 
به  عنوان سرپرست دهیاري انجام وظیفه مي نماید. حال 
باشد، در خصوص  نیروي مستقل  فاقد  چنانچه دهیاري 
انتخاب سرپرست و نحوه پرداخت حقوق و مزایا به  وي 

چگونه مي توان اقدام نمود؟

پاسخ: براساس ماده 8 اساسنامه، تشكیالت و سازمان دهیاري ها، 
»در فاصله بین برکناري دهیار یا استعفا یا خاتمه خدمت او، تا انتخاب 
دهیار جدید که نباید بیش از 3 ماه به  طول انجامد، یكي از کارکنان 
دهیاري به انتخاب شورا، به  عنوان سرپرست دهیاري انجام وظیفه 
صالح  و  صرفه  به منظور  استانداري ها  از  بسیاري  در  مي نماید«. 
دهیاري ها و صرفه جویي در هزینه کرد اعتبارات آن ها، اقدام به تجمیع 
مسئولین امور مالي و فني دهیاري ها نموده اند و اکثر دهیاري ها فاقد 
پرسنل مستقل بوده و مسئولین مذکور عهده دار امور مالي و فني چند 

دهیاري در سطح بخش مي باشند. لذا انتخاب آن ها به عنوان سرپرست 
یک دهیاري، مشكالتي را به همراه خواهد داشت. بر همین اساس 
از دفتر حقوقي سازمان شهرداري ها و  استعالم صورت  گرفته  وفق 
این  در   ،)92/۰6/23 مورخ   15241 شماره  )به  کشور  دهیاري هاي 
شرایط مي توان فردي )غیر از کارکنان دهیاري( را به عنوان سرپرست 
دهیاري انتخاب نمود. براساس نامه شماره 13172 مورخ 97/۰3/2۰ 
اداري و فن آوري اطالعات سازمان موصوف،  نوسازي، تحول  دفتر 
نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایاي سرپرست دهیاري نیز صرفًا 
برمبناي شغلي که بر آن اساس حكم کارگزیني صادر و یا قراردادي 
منعقد شده باشد، وفق مقررات قابل پرداخت بوده و خارج از آن محمل 

قانوني ندارد. 

چند  داراي  شهرستان،  یک  از  بخشي  4-چنانچه 
روستاي فاقد شرایط تأسیس دهیاري مستقل باشند، آیا 
مي توان جهت ساماندهي و ارایه خدمات بهینه به اهالي 

روستاهاي موصوف، یک دهیاري مشترک تأسیس نمود؟

پاسخ:طبق ضوابط و مقررات جاري، مجوز تأسیس دهیاري صرفًا 
براي روستاهایي که طبق سرشماري سال 1395 داراي جمعیتي بالغ 
بر 3۰ خانوار مي باشند صادر مي شود و در حال حاضر صدور مجوز 
نمي باشد.  ممكن  کمتر  خانوار  با  روستاهاي  براي  دهیاري  تأسیس 
همچنین تأسیس یک دهیاري مشترک براي چند روستاي همجوار 

به دلیل خأل قانوني و فقدان قانون میسر نمي باشد. 

5- آیا جهت به کارگیري مسئول امور مالي در دهیاري، 
استخدامي  آیین نامه   5 ماده  در  مندرج  شرایط  از  غیر 
دیگري  شرایط   )1383 )مصوب  کشور  دهیاري هاي 

مي بایست لحاظ شود یا خیر؟

پاسخ: با عنایت به ماده 41 آیین نامه مالي دهیاري ها، مسئول امور 
منصوب  روستا  اسالمي  شوراي  تأیید  و  دهیار  پیشنهاد  به  بنا  مالي 
مي شود. وي به  اتفاق دهیار در قبال کلیه اقدامات مالي دهیاري داراي 
مسئولیت مشترک مي باشد. براي انتخاب مسئول امور مالي دهیاري 

پرسش و پاسخ حقوقي

 نیره میرزائی
كارشناس ارشد حقوق
ريیس گروه دفتر برنامه ريزي و مديريت روستايي

مشاوره حقوقي
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دهیاري هاي  استخدامي  آیین نامه   5 ماده  رعایت  ضمن  است  الزم 
کشور )مصوب 1383( به منظور ارتقاي کیفیت نیروي انساني ابالغیه 
شماره38663 مورخ 1394/۰9/۰4 دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه 
از رشته هاي مرتبط و  مالي دهیاري صرفاً  امور  روستایي، مسئولین 
ابالغ شده انتخاب شوند. همچنین بر اساس ابالغیه شماره 43945 
مورخ 1394/1۰/۰7 معاونت امور دهیاري ها به منظور تقویت جایگاه 
کارکنان  همزمان  اشتغال  تابعه،  واحدهاي  و  کشور  وزارت  نظارتي 
وزارت کشور، استانداري ها، فرمانداري ها و بخشداري ها در واحدهاي 

مربوط و امور مالي دهیاري ها ممنوع مي باشد.

از  دهیاري  بهره برداري  امكان  خصوص  در   -6
اجرایي،  دستگاه هاي  سایر  بالاستفاده  ساختمان هاي 

ارایه  طریق فرمایید؟
 

پاسخ: براساس تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشي از مقررات 
مالي دولت مصوب 138۰ که تصریح  مي دارد: »واگذاري حق استفاده 
از اراضي و امالک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي 
و مؤسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیأت وزیران در جهت 
تحقق اهداف و احكام برنامه هاي پنج ساله و قوانین مربوطه امكان پذیر 
و  مربوط  وزارتخانه  به تشخیص  آن ها  نیاز  رفع  از  بود. پس  خواهد 
توصیه به هیأت وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاري به دولت اعاده 
خواهد شد«. دهیاري مي تواند به عنوان نهاد عمومي غیردولتي جهت 
اقدام  روستا  محدوده  در  موجود  مازاد  ساختمان هاي  از  بهره برداري 
نماید. همچنین وفق بند ب ماده 89 قانون موصوف نیز »حق استفاده 
وزارتخانه ها،  به  وابسته  دستگاه هاي  نیاز  بر  مازاد  ساختمان هاي  از 
مؤسسات و سازمان هاي دولتي در مرکز، به پیشنهاد سازمان مدیریت 
و برنامه ریزي کشور و تصویب هیأت وزیران و در استان ها به پیشنهاد 
تصویب  و  استان  برنامه ریزي  و  مدیریت  سازمان  رییس  یا  استاندار 
شوراي برنامه ریزي، بالعوض به دستگاه هاي دولتي نیازمند، واگذار 
 گردد«. همان گونه که در بخشنامه شماره 39886 مورخ 9۰/11/29 
تأکید شده  نیز  و دهیاري هاي کشور  قائم مقام سازمان شهرداري ها 
است، دهیار مي تواند با هماهنگي و به  درخواست بخشداري ذي ربط، 
تصویب  و  استانداري  برنامه ریزي  معاون  یا  استاندار  پیشنهاد  به 
شوراي برنامه ریزي استان، از ساختمان موصوف، از طریق بخشداري 

بهره برداري نماید.

7- آیا شوراي اسالمي روستا مي تواند یكي از شاغلین 
دستگاه هاي دولتي را جهت تصدي سمت دهیار انتخاب 

نماید؟

از شاغلین  چنانچه شوراي اسالمي روستا به وجود فردي  پاسخ: 
در دستگاه هاي دولتي یا وابسته به دولت جهت تصدي سمت دهیار 
آیین نامه  همان  ماده 46  وفق  مي تواند  باشد،  داشته  نیاز  تمام وقت، 
و ماده 7 اساسنامه، تشكیالت و سازمان دهیاري ها مصوب 138۰، 

به عنوان مأمور به خدمت از طریق بخشداري اقدام نماید. وفق تبصره 
امور  و  داخلي  انتخابات  تشكیالت،  اجرایي  آیین نامه   45 ماده  ذیل 
مالي شوراهاي اسالمي روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب 1378 
و اصالحات بعدي آن و بند 2 ذیل بند ج ماده 49 آیین نامه موصوف 
نیز، انتخاب شاغلین در دستگاه هاي دولتي جهت تصدي سمت دهیار 
نیمه وقت  دهیاري هاي  براي  صرفاً  ایشان،  اداري  ساعات  از  خارج 

امكان پذیر است.
شوراي  از  عضوي  سكونت  عدم  به  روستا  اهالي   -8
عضویت  سلب  خواهان  و  بوده  معترض  روستا  اسالمي 

وي مي باشند. آیا این درخواست قانوني است؟

پاسخ: وفق تبصره 2 ذیل بند ز ماده 3۰ قانون تشكیالت، وظایف 
مصوب  شهرداران  انتخاب  و  کشور  اسالمي  شوراهاي  انتخابات  و 
بخش  محدوده  در  باید  شوراها  اعضاي  بعدي،  اصالحات  و   1375
حوزه انتخابیه خود سكونت اختیار نمایند و الزامي مبني بر سكونت 
اعضا در محدوده روستا نمي باشد. لیكن تغییر محل سكونت هریک 
از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب 

عضویت خواهد شد.

دهیار  به عنوان  را  فردي  روستا  اسالمي  شوراي   -9
انتخاب نموده که با پرداخت جریمه از خدمت سربازي 
معاف شده است، نظر به شرایط عمومي مندرج در ماده 
49 آیین نامه اجرایي تشكیالت، انتخابات داخلي و امور 
و  دهیار  انتخاب  نحوه  و  روستا  اسالمي  شوراهاي  مالي 
محرومیت هاي مندرج در قوانین بودجه، آیا این انتخاب 

قانوني است؟

پاسخ: طبق ضوابط و مقررات جاري برخي از مشمولین نظام  وظیفه 
با پرداخت جریمه از خدمت معاف شوند. هرچند براساس  مي توانند 
بند ط تبصره 16 قانون بودجه سال 94 کشور، این افراد از انتصاب 
در سمت هاي مدیریتي )سیاسي – اداري( دستگاه هاي موضوع ماده 
به استناد  اما  مدیریت خدمات کشوري محروم شده  بودند،  قانون   5
بند 4 ذیل تبصره 11 قانون بودجه سال 96 کشور، محرومیت هاي 
مندرج در بند ط تبصره 16 قانون بودجه سال 94 از ابتداي سال 96 
لغو شده است. این مهم طبق نظر دفتر حقوقي سازمان شهرداري ها 
مورد  نیز   97/۰2/۰2 مورخ   3811 شماره  به  کشور  دهیاري هاي  و 
تأکید قرار گرفته و عنوان مي دارد که »از ابتداي سال 96، انتخاب 
این اشخاص به عنوان دهیار، به  شرط دارا بودن سایر شرایط مقرر در 

قوانین و مقررات منعي ندارد«. 
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ش آماری

گزار

عملكرد آموزش دهیاري  در سال 1396 و برنامه آموزشی سال 1397

مقدمه
یكي از وظایف مهم مرکز مطالعات برنامه ریزي شهري و روستایي 
ارزیابي  و  نظارت  کشور،  دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان 
شناسایي  ضمن  تا  است،  دهیاري ها  کارکنان  آموزشي  عملكرد 
راهكارهاي  آموزشي،  چالش هاي  و  موانع  توانایي ها ،  و  ظرفیت ها 
الزم جهت توسعه و تقویت آموزش کارکنان دهیاري هاي کشور، 
فراهم شود. بر همین اساس در ادامه، خالصه اي از اهم عملكرد 
سال 1396 و برنامه مصوب سال 1397 این مرکز، براي آموزش 

کارکنان دهیاري هاي کشور ارایه شده است.
• عملكرد آموزشي

•آموزش حضوري
امور  دفاتر  همكاري  با  دهیار   62217 تعداد   ،1396 سال  در   -
نفر   9۰2۰61 مدت  به  تخصصي،  سرفصل هاي  طبق  روستایي، 

ساعت، آموزش دیده اند.
• سفرهاي آموزشي

در  آموزش  و  تعامل  در  تسهیل  عنوان  به  آموزشي  سفرهاي    -
بر همین  محل، نقش مهمي در آموزش تخصصي دهیاران دارد. 
اساس در سال 96، تعداد 3513 سفر آموزشي به مدت 127 روز 
)1۰۰۰ ساعت(، براي تعداد 1479 دهیار در کل کشور، با همكاري 

دفاتر امور روستایي استانداري ها انجام شد.

• آموزش شوراهاي جدید الورود
- با توجه به انتخاب شوراهاي جدید الورود در سال 1396 و اهمیت 
روستایي  امور  دفاتر  با همكاري  روستایي،  امور  با  آشنایي شوراها 
استانداري ها، براي تعداد 39۰13 شوراهاي جدید الورود روستایي، 

به مدت   28۰468  نفر ساعت، آموزش برگزار گردید.
• دوره هاي ملي 

ساعت   72 مدت  به  نفر،   462 تعداد  براي  ملي  دوره   5 تعداد   -
آموزشي و 2683 نفر ساعت در سطح کشور برگزار گردید.

• تحلیل عملكرد
در  آموزشي،  درصد  باالترین  فوق،  آموزش هاي  اجراي  طبق   -
آموزش،  پایین ترین محور  و  با 62 درصد  اقتصادي  و  مالي  حوزه 

محور حقوق و قوانین، با 6 درصد بوده است.
• موانع موجود در مسیر آموزش دهیاران

- در اجراي برنامه هاي آموزشي سال 1396 دهیاري هاي کشور، 
از  استفاده  تخصصي،  دوره هاي  به  استان ها  توجه  به  مي توان 
در  آموزش ها  گسترش  و  استان  تجربه  با  و  متخصص  نیروهاي 
سطح شهرستان ها و دهستان اشاره نمود. همچنین از نقاط ضعف 
انگیزه  عدم  آموزش،  مالي  منابع  تأمین  مشكالت  دوره ها،  اجراي 
از  برخي  توجه  عدم  و  شغلي  ناپایداري  علت  به  دهیاران  برخي 

استان ها به اهمیت آموزش دهیاران مي توان اشاره نمود.   )درصد( 1396در سال   هاي مختلفهاي آموزشي برگزار شده براي دهياران در حوزه: دوره1نمودار شماره 

 
 ريزي شهري و روستاييمطالعات برنامهمأخذ. مركز 

 موانع موجود در مسير آموزش دهياران 

هاي ها به دورهتوان به توجه استان، ميهاي كشوردهياري 1396هاي آموزشي سال در اجراي برنامه -
ها و ها در سطح شهرستانتخصصي، استفاده از نيروهاي متخصص و با تجربه استان و گسترش آموزش

مالي آموزش، عدم منابع مين أمشكالت ت ،ها. همچنين از نقاط ضعف اجراي دورهه نموددهستان اشار
ها به اهميت آموزش دهياران به علت ناپايداري شغلي و عدم توجه برخي از استان  انگيزه برخي دهياران

 توان اشاره نمود. مي 
جذب اعتبار به دليل واريز عدم  ،هااستان از آموزش در برخي راندمان يكي از موانع مهم در كاهش -

نيازمند راهكار مالي و واريز اعتبارات  ،اين خالء بوده است و موزشي به حساب دهيارانت آاعتبارا
 ست.هازشي به حساب متمركز استانداريآمو

هاي با عملكرد جزء استان ،هاي پيشترين سطوح رتبه و عملكرد قرار دارند در سالهايي كه در پاييناستان -
مديران و توان در عدم توجه به امور آموزشي از سوي اين مشكل را ميكه  ،اندهآموزشي بود مطلوب

 .قلمداد كردها كارشناسان آن استان

ساعت و نسبت به  9 ،1395است كه نسبت به سال ساعت  8/28 موزشي دهياران كشورميانگين سرانه آ -
استان  ، مربوط بهالترين سرانه آموزشيبا ، 1396ساعت افزايش داشته است. در سال  13، 1394سال 

 بوده است.استان فارس ، مربوط به موزشيترين سرانه آيزد و پايين
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نمودار شماره 1: دوره هاي آموزشي برگزار شده براي دهیاران در حوزه هاي مختلف  در سال 1396 
)درصد(؛ مأخذ. مرکز مطالعات برنامه ریزي شهري و روستایي

 يوسف جاهدی 
مدير گروه آموزش مديريت روستايی مركز مطالعات برنامه ريزی شهری و روستايی
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نمودار شماره 2

از  برخي  در  آموزش  راندمان  کاهش  در  مهم  موانع  از  یكي   -
به  آموزشي  اعتبارات  واریز  دلیل  به  اعتبار  جذب  عدم  استان ها، 
حساب دهیاران بوده است و این خالء، نیازمند راهكار مالي و واریز 

اعتبارات آموزشي به حساب متمرکز استانداري هاست.
- استان هایي که در پایین ترین سطوح رتبه و عملكرد قرار دارند 
آموزشي  مطلوب  عملكرد  با  استان هاي  جزء  پیش،  سال هاي  در 
بوده اند، که این مشكل را مي توان در عدم توجه به امور آموزشي از 

سوي مدیران و کارشناسان آن استان ها قلمداد کرد.
- میانگین سرانه آموزشي دهیاران کشور 28/8 ساعت است که 
نسبت به سال 1395، 9 ساعت و نسبت به سال 1394، 13 ساعت 
آموزشي،  سرانه  باالترین    ،1396 سال  در  است.  داشته  افزایش 
مربوط به استان یزد و پایین ترین سرانه آموزشي، مربوط به استان 

فارس بوده است.
همچنین برنامه هاي آموزشي سال 1397 استان ها در چهاردهمین 
جلسه کمیته راهبري و توانمندسازي آموزش بررسي و مصوب شد. 
طبق برنامه هاي مصوب تعداد 34۰۰7 نفر از دهیاران در طي سال 
سطح  باالترین  گذراند.  خواهند  را  تخصصي  آموزش هاي   1397
اقتصادي  و  مالي  آموزش هاي  به   1396 سال  همانند  آموزش ها 
مدیریتي  محورهاي  ترتیب  به  است.  یافته  تخصیص   ،)26/8(
)21/3(، فني و عمراني )16/9(، عمومي و اداري )13/3(،  زیست 
 )5/5( فرهنگي  و  اجتماعي   ،)8( قوانین  و  حقوق   ،)8/2( محیطي 

درصد از آموزش ها را شامل مي شوند. به طور کلي تعداد دهیاراني 
مصوب  برنامه هاي  طبق  دید  خواهند  آموزش  سال  این  طي  که 
استان ها در سال 1397 نسبت به سال هاي پیش درصد بیشتري 
را نشان مي دهد. امید است که با هدایت، نظارت و راهبري مرکز 
مطالعات برنامه ریزي شهري و روستایي و همت و پیگیري دفاتر 
امور روستایي و حضور مستمر دهیاران در دوره ها بتوان آموزش هاي 

مذکور را طبق اهداف کمي و کیفي تعین شده محقق نمود.
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 مقدمه
واژة »آموزش« در فرهنگ ُمعین، به معناي یاد دادن و تعلیم و تربیت 
است و در سایر فرهنگ هاي فارسي نیز معاني مشابهي دارد. این واژه 
در فرهنگ لغت آکسفورد، معادل کسب مهارت و دانش مرتبط با شغل 
فرد تعریف شده است. آموزش و یادگیري دو مقولة بسیار مهم در زمینة 
کسب دانش و افزایش آگاهي افراد محسوب مي شوند و با هم قرابت 
معنایي دارند. به گونه اي که در پاره اي از موارد به  جاي یكدیگر به کار 

برده مي  شوند. 
برخي از صاحب نظران، آموزش را یک فرآیند و برنامة سازمان یافته با 
نتایج مشخص مي دانند و براي یادگیری، بیشتر جنبة فردي قائل هستند. 
در واقع آموزش شامل فعالیت هایی است که از سوی آموزش دهنده، به 
منظور آسان نمودن یادگیری، طرح ریزی شده و میان او و یادگیرندگان، 
به  صورت کنش متقابل یا تعامل، جریان دارد. یادگیری نیز فعالیتی است 
که از سوی یادگیرنده انجام شده و او در این امر، دخالت مستقیم دارد. 
یكي از خصوصیات یادگیري این است  که آموزش دهنده، براي اینكه 
بتواند بر فرآیند یادگیری افراد تأثیر مثبت بگذارد، در جریان یادگیري 

دخل و تصرف می کند و در واقع، نقش تسهیل گري را برعهده دارد. 
بنابراین، افزایش آگاهي و دانش، در جهاني که مدام در حال تحول 
است، از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده و امري ضروري به شمار مي رود. 
این مهم، براي بنگاه هاي اقتصادي و نهادها و تشكل هایي که داراي 

ماهیت توسعه اي هستند نیز داراي اهمیت است. 

  اثرات آموزش بر توسعه مهارت هاي فردي و سازماني
تعاریف و مفاهیم رایج در خصوص آموزش، مبّین این نكته است که 
آموزش، کسِب دانِش فرآیندمحور است. آموزش تجربه ای است مبتنی 
بر یادگیری، با هدف ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در فرد، تا او را به انجام 
رفتار  و  نگرش  دانش،  مهارت ها،  تغییر  توانایی ها،  بهبودبخشی  و  کار 
مطلوب  به یک وضعیت  رسیدن  براي  را  فرد  و  نموده  قادر  اجتماعی 

از اهمیت ویژه اي برخوردار  هدایت نماید. آنچه که در فرآیند آموزش 
است، نتایج حاصل از آن است. بنابراین از فردی که تحت آموزش قرار 
پاسخگو شود  و  انگیزه، خالق  با  توانمند،  که  مي رود  انتظار  می گیرد، 
تغییر شرایط موجود، اصالح و  را، جهت  راهكارهاي مناسبي  بتواند  و 
بهبود وضعیت کنوني در حیطة مسؤولیت خود، ارایه نماید. بدون شک 
توانمندي فرد به لحاظ دانش و تخصص، اثرات مطلوبي، بر عملكرد 
وي در سطح فردي و سازماني داشته و ارتباط متقابلي بین دانش فرد 
و عملكرد سازماني فرد به وجود مي آورد. همچنین آموزش، فرآیندي 
است که طي آن، فرد مهارت هاي مورد نیاز براي انجام دادن یک عمل 
یا وظیفة شغلي را به دست آورده و یا مهارت هاي او در این زمینه بیشتر 
مي شود. از این رو، آموزش را مي توان در دو سطح فردي و سازماني 
تقسیم بندي نمود. بنابراین، افزایش سطح علمي و مهارتي فرد، منجر به 
افزایش کارآیي و بهره وري وي در جایگاه شغلي و اجتماعي او خواهد 
اثرات مثبت فرد آموزش دیده بر توسعة مهارت شغلي وي نیز  شد و 

مشهود خواهد بود.

 آموزش در شرکت هاي تعاوني دهیاري ها
پیشرفت  و  توسعه  در  فردي،  مهارت هاي  توسعه  بر  عالوه  آموزش 
سازمان ها و نهادها نیز اهمیت ویژه اي دارد. این مهم به ویژه در خصوص 
سازمان هاي توسعه اي بیشتر مشهود است. از این رو، شرکت هاي تعاوني 
و  اجتماعي  کارکردهاي  با  اقتصادي  سازمان هاي  به  مثابه  دهیاري ها 
فرهنگي فعال در حوزه هاي گوناگون روستایي، از این قاعده مستثني 
خدمات  و  عمران  توسعة  در  که  جایگاهي  و  نقش  بواسطه  و  نیستند 
بر  توجهي  قابل  اثرات  دارند،  شغلي  مهارت هاي  افزایش  و  روستایي 

مدیریت منابع و پیشبرد بهتر امور خواهند داشت.

نقش آموزش و توانمندسازي در شرکت تعاوني دهیاري ها

با تعاونی ها

  سید سیامک جاهد
ريیس گروه دفتر برنامه ريزي و توسعه روستايي
  زهرا رفیعی
كارشناس دفتر برنامه ريزي و مديريت توسعه روستايي

برون سازمانيدرون سازماني

ورود به عرصه هاي جدید فعالیتارتقاي سطح علمي و آگاهي مدیران و کارکنان 

افزایش منابع مالي و ارزش سهام اصالح فرآیند ها و ساختار سازماني 

ایجاد درآمد پایدار براي دهیاري هابهبود روش هاي مدیریت منابع

برنامه ریزي هوشمند و مبتني  بر تحوالتتوسعة منابع انساني و افزایش بهره وري و کارآیي

تاب آوري اقتصادي و ارایة خدمات جدید توسعة خالقیت و نوآوري

توسعة کسب و کارهاي روستایي و دانش بنیانخلق ارزش و ثروت آفریني 

جدول شماره 1: اهداف کلي آموزش شرکت تعاوني دهیاري ها
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متناسب  کاربردي  آموزشِي  دوره هاي  برگزاري  که  داشت  توجه  باید 
با رشته هاي شغلي، الگوبرداري و  آشنایي با تجربیات موفق داخلي و 
خارجي، از جمله محورهاي اصلي و اساسي در تعالي سازماني شرکت هاي 
تعاوني دهیاري ها به شمار مي رود. از این رو آموزش هدفمند و مستمر 
و  مأموریت ها  اهداف،  راستاي  در  آنان  توانمندسازي  و  انساني  نیروي 
چشم انداز هاي شرکت هاي تعاوني، ضرورتي است که باید مورد توجه 
برنامه ریزان، دست اندرکاران و اعضاي هیئت مدیره و همچنین مدیران 
در  نظر  مورد  اهداف  دیگر  از  گیرد.  قرار  دهیاري ها  تعاوني  شرکت 
سازماني  جایگاه  ارتقاي  دهیاري ها،  تعاوني  شرکت   کارکنان  آموزش 
همراه با توسعه و پیشرفت کارکنان و افزایش بهر وري و کارآمدي در 
آموزش هاي  که  نمود  اشاره  باید  نهایت  در  است.  تعاوني  شرکت هاي 
نظام مند و کاربردي، شرکت هاي تعاوني را به یک سازمان یادگیرنده 
از این رو اهداف مورد نظر در زمینة آموزش  و پیشرو تبدیل مي کند. 
شرکت تعاوني دهیاري ها در دو بخش درون سازماني و برون سازماني به 

شرح شكل 1 است.   

  انواع آموزش در شرکت تعاوني دهیاري ها
با توجه به ماهیت و ساختار تشكیالتي شرکت تعاوني دهیاري ها، ابتدا 
باید نیازسنجي آموزشي انجام و محورها و دوره هاي مورد نیاز احصاء 
شود. سپس باید روش و محتواي آموزشي متناسب با نیاز، طراحي و اجرا 
شود. در حال حاضر برگزاري کالس هاي آموزشي از سوي استانداري ها 
و در پاره اي از موارد دوره هاي آموزشي ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
اعضا و مدیران شرکت  آموزش  متداول  در سطح شهرستان ها، روش 
تعاوني دهیاري ها مي باشد. بررسي ها نشان مي دهد که آموزش هاي ارایه 
شده در این قالب، از استاندارد و کارآیي الزم برخوردار نبوده و اثربخشي 
الزم را ندارد. هر چند که آشنایي با قوانین و مقررات مربوط و آگاهي 

از روش هاي اجرایي و قانوني از این طریق الزم و ضروري است، اما 
باید نیازهاي آموزشي را به خوبي احصاء و در منابع و روش هاي آموزش 
بازنگري شود؛ زیرا که امروزه به دلیل پراکندگي فراگیران و هزینه هاي 
مربوط به حضور افراد در دوره هاي آموزشي، روش هاي غیر حضوري و 
بُعد  مبتني  بر فن آوري هاي نوین، جایگزین روش هاي معمول شده و 
زمان و مكان را از آموزش حذف نموده است. به طور کلي مي توان انواع 
روش هاي آموزشي در شرکت تعاوني دهیاري ها را در محورهاي کلي 

زیر خالصه نمود:
• برگزاري دوره ها و کالس هاي آموزشي مبتني  بر آموزش در محل  

• برگزاري کارگاه هاي آموزشي در قالب موضوعات کاربردي بر پایة 
کار عملي و ایده پردازي 

• بازدید اعضا ء و مدیران از شرکت تعاوني هاي موفق با محوریت بازدید 
میداني

• آموزش هاي غیر حضوري بر پایة فضاي مجازي
• ارسال محتوا و منابع آموزشي براي فراگیران

• مراحل آموزش
1. نیازسنجي و احصاي موارد و اولویت بندي

2. تهیة محتوا و انتخاب روش مناسب آموزشي
3. انجام هماهنگي با مجریان و فراگیران

4. برگزاري دورة آموزشي 
5. نظارت حین اجرا و سنجش کیفیت و بازخورد 

  دوره هاي آموزشي
بررسي کارشناسي در خصوص دوره هاي  و  نیازسنجي  انجام  از  پس 
آموزشي مورد نیاز شرکت تعاوني دهیاري ها، اهم موارد مي تواند در قالب 
آموزش هاي عمومي و تخصصي تقسیم بندي شود که براي نمونه به چند 

مورد در شكل 1 اشاره شده است. 

 هاتعاوني دهياري از شركتهاي آموزشي مورد ني. دوره1شكل شماره 
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تـجــربه جهــانی

مقدمه
طي دهه هاي اخیر، به دنبال انتقادهایي به روند پیشین نظریه توسعه، 
که عمدتاً شهر محور بودند و عرصه های روستایی را در حاشیه قرار 
می دادند، رویكردها و نظریه های جدیدی در زمینة توسعه فضایی مطرح 
شدند که با استفاده از سیاست هاي تمرکززدایی و رویكردهای مشارکتی، 

به دنبال توسعه یكپارچه روستاها و شهرها بودند.
برنامه ریزي  نظام  در  متمرکز  و  بخشي  رویكردهاي  تسلط  واقع  در 
برخي از کشورها، سكونتگاه هاي روستایي را با چالش هاي بي شماري 
و  اشتغال، مهاجرت، کمبود خدمات  و  میزان درآمد  همچون: کاهش 
ناپایداري  تشدید  باعث  خود  که  نمود  مواجه   ،... و  زیربنایی  امكانات 
در این سكونتگاه ها شده است. به گونه اي که علیرغم اجراي طرح ها 
این  در  روستایي  توسعه  متولي  نهادهاي  توسط  پروژه های مختلف  و 
جوامع، مهاجرت های بي رویه روستاییان به کانون های شهري همچنان 
ادامه دارد. از طرف دیگر با توجه به پیوستگي کارکردي میان نظام های 
سكونتگاهی روستایي و شهري، اثرات فضایي اینگونه مشكالت، عالوه 
بر تأثیرگذاري مستقیم بر روستاها، مشكالت فراواني را در سكونتگاه هاي 
شهري نیز ایجاد نموده است. بسیاري از کشورهاي آسیایي همچون 
ایران، چین، هند و ...، همواره با اینگونه چالش ها، مواجه بوده اند. این 
چالش ها باعث شد تا دست اندرکاران توسعه روستایي و نهادهاي دولتي 
و غیردولتي متولي توسعه روستاها، در سراسر جهان به شكست و ناکامي 
توانمندسازي  و  ببرند  پي  و بخشي  متمرکز  برنامه ریزي  سیاست هاي 
و  سیاست گذاري ها  برنامه ریزي ها،  کار  دستور  در  را  محلي  جوامع 
جوامع  که  است  واقعیت  یک  این  دهند.  قرار  خود  تصمیم گیري هاي 
محلي و روستاییان با استفاده از منابع و ظرفیت هایي که در اختیار دارند، 
مي توانند بسترهاي توسعه را فراهم نمایند. لذا توانمندسازي، یكي از 
بهترین راهبردهایي است که مي تواند با آگاهي بخشي و آموزش جوامع 
محلي، موجبات جلب مشارکت روستاییان را فراهم نموده و توسعه پایدار 

روستایي را محقق  سازد.
در میان کشورهاي آسیایي، کشور هند در راستاي توانمندسازي جوامع 
محلي بسیار موفق بوده است. این کشور بیشترین جمعیت روستایي را 
در خود جاي داده است. به گونه اي که بر اساس سرشماري سال 2۰۰1، 
76 درصد از جمعیت آن روستانشین هستند و به همین دلیل، به عنوان 
سرزمین روستاها شناخته  شده است. در هند حدود دو سوم جمعیت فعال 
کشور در بخش کشاورزي شاغل مي باشند. این کشور داراي 6۰۰ هزار 
روستا است که نزدیک 55 درصد مردم در این روستاها زندگي مي کنند 
و بیشتر این افراد را کارگران بدون زمین یا خرده کشاورزان تشكیل 
مي دهند. نزدیک به 141 میلیون نفر از روستاییان نیز در مساحتي کمتر 
پایه  واقع کشاورزي،  در  به کشاورزي مشغول هستند.  از 1/6 هكتار 

اقتصاد ملي هند است.
بر اساس آمار ارایه شده در سال 2۰۰1، بیش از 3۰5,2 میلیون نفر 
از جمعیت هند در فقر مطلق به سر مي برند و با توجه به نرخ باالي 
به  لذا  روستانشینان هستند.  این کشور،  فقراي  اکثریت  روستانشیني، 
توسعة  به  گسترده ای  طور  به  هند،  توسعة  که  گفت  مي توان  جرأت 

روستاهاي آن بستگي دارد. 
این کشور در تولید شیر، برنج، سبزیجات، میوه جات، ادویه جات، گوشت 
تازه، محصوالت لیفي مانند: کنف و همچنین محصوالتي مانند: پنبه، 
استراتژیک  و  اساسي  محصوالت  نیز  و  کرچک  روغني  دانه  و  ارزن 

همچون: گندم و برنج، داراي رتبه هاي اول یا دوم است.
افزایش توان تولید کشاورزان، نوسازي جامعه روستایي، افزایش اشتغال 
تأمین  و  روستاییان  درآمد  افزایش  غیرکشاورزي،  بخش  در  ویژه  به 
امكانات اولیه از جمله: غذا، مسكن، آموزش و بهداشت، از برنامه هاي 
را  اصلي خود  این کشور همت  است.  توسعه روستایي در هند  عمده 
منابع  از  و  داده  خدمات  کشاورزي  به  که  کرد  صنایعي  ایجاد  صرف 
بودن  دارا  با  هند  کشور  مي کند.  تغذیه  دامداري  و  کشاورزي  عظیم 
شرایط اقلیمي و جغرافیایي مشابه ایران و حتي با وجود کویرها، کوه ها 
از ایران، توانسته است کشاورزي  و صحراهاي خشک تر و کم آب تر 

پیشرفته اي را ایجاد کند.
در هند سیاست تمرکززدایي روستایي اجرا و اعمال شد و در آن، انتقال 
بدنه هاي  به  اداري، مالي و محاسباتي  اجرایي و  امور  سیاست گذاري، 

منتخب اجتماع، به منظور کنترل و هدایت  کامل تر این بخش هاست.
حداقل به دو دلیل مهم سیاست تمرکززدایي یک پدیده جهاني در راه 
توسعه کشاورزي و توسعه روستایي است: 1- تمرکز زدایي همان اشاعه 
و پراکنده نمودن هسته هاي قدرت سیاسي به قدرت هاي محلي منتخب 
مناطق  از  محلي  منصبان  صاحب  است 2-  محلي  سیاست مداران  و 
روستایي شناخت عمیق تري دارند و جهت پاسخگویي به موکلین خود 

در دسترس مي باشند.
براي  مالي  کمک هاي  ارایه  با  تا  مي کند  تالش  همواره  هند  دولت 
اشتغال زایي، افزایش مهارت ها، برپایي مؤسسات مربوط به بخش دولتي 
و تمرکز بر آموزش و پرورش، مشكل بیكاري را از بین ببرد. بنابراین 
ایجاد  توسعه اي در هند،  برنامه هاي  و  اسناد  تمامي  اساسي در  محور 
شغل مولد و باال بردن بهره وري نیروي کار براي کاهش بیكاري در 

کشور بوده است.

برنامه توسعه روستایي پانچایات در هند، با محوریت 
آموزش و توانمندسازي جوامع محلي 

  معصومه قرباني 
دانشجوي دكتري جغرافیا و برنامه ريزي روستايي
  الوين رمضانی
دانشجوي دكتري جغرافیا و برنامه ريزي روستايي
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طي سال هاي اخیر در کشور هند، برنامه هاي متعدد و متنوعي براي 
توسعه کشاورزي، آگاهي بخشي و توانمندسازي جوامع محلي، در جهت 
فقرزدایي و دستیابي به توسعه روستایي به اجرا درآمده است که از آن ها 
به عنوان انقالب در بخش کشاورزي و توسعه روستایي یاد مي شود. در 
نتیجه این انقالب ها بود که هند به عنوان یكي از سه کشور برتر در 
زمینه توسعه کشاورزي و روستایي شناخته شد. به طوري که مي  توان 
گفت به نسبت سایر کشورهاي در حال توسعه در آفریقا، آمریكاي التین 

و آسیا، موفق تر بوده است. 
یكي از این برنامه ها، برنامه گرام پانچایات است که با هدف افزایش 
توانمند سازي جوامع کوچک و خودگردان محلي، براي توسعه فناوري 
اطالعات و ارتباطات در بین روستاییان، در سال 1992 میالدي به اجرا 

درآمد. 
سرمایه الزم براي اجراي این طرح از سوي دولت مرکزي و دولت هاي 
برنامه، مسأله شناسایي  اجراي  در مرحله  تأمین مي شود.  محلي هند 
چرا  است.  برخوردار  باالیي  اولویت  از  طرح  ذي نفعان  و  بهره برداران 
و  روستاییان  توانمندسازي  و  ظرفیت سازي  بر  آن  اصلي  تأکید  که 
شناسایي فقیرترین افراد از میان فقراي روستایي است. در واقع هدف 
هند،  در  پانچایات  برنامه  جمله  از  روستایي  توسعه  برنامه هاي  اکثر 
ایجاد اشتغال و افزایش درآمد روستاییان، افزایش مشارکت روستاییان 
ظرفیت سازي،  روستاها،  اجرایي  و  عمراني  برنامه هاي  و  طرح ها  در 
خالي شدن  نتیجه  در  و  آن ها  مهاجرت  از  جلوگیري  و  توانمندسازي 

روستاها از سكنه مي باشد. 
برنامه  از جمله  و  روستایي  توسعه  برنامه هاي  در همه  که  آن چیزي 
امروزه موفقیت و حصول  این است که  پانچایات حائز اهمیت است، 
برنامه هاي توسعه روستایي، در گرو مشارکت فعال، هدفمند و  نتایج 
داوطلبانه تمامي اقشار جامعه روستایي، بویژه زنان، کارگران و در نهایت 
عادالنه  بهره برداري  و  اجرا  تدوین،  مراحل  کلیه  در  روستایي  فقراي 
چالش برانگیز  پیش شرط  نیازمند  خود  این  برنامه هاست.  این  نتایج  از 
دیگري به نام تمرکززدایي برنامه ریزي شده، جهت فراهم نمودن زمینه 

حضور فعال و نهادینه جوامع محلي در فرآیند توسعه پایدار مي باشد.

• برنامه پانچایات
پانچایات از نظر لغوی به معنای مجموعه ای از 5 است. این یک طرح 
افزایش  همچنین  و  تمرکززدایی  برای  که  است  هندوستان  در  ملی 
مشارکت مردم در حل مشكالت و مسائل مربوط به خودشان و روستای 

محل زندگی شان به اجرا درآمد. 
از  که  »سرپانج«  یک  توسط  روستا   5 هر  پانچایات،  نظام  براساس 
ریش سفیدان روستا مي باشد، اداره می شود. از مهم ترین وظایف سرپنج 
قبیل: صدور  از  تشریفات،  بدون  اداری  امور  به  رسیدگی  به  مي توان 
قضایی  اختالفات  به  رسیدگی  و  وراثت  حصر  والدت،  فوت،  گواهی 

اهالی، با کمک کمیته ای از مشاورین اشاره نمود. 
با  که  دارد  را  قرض الحسنه ای  صندوق  حكم  پانچایات  واقع  در 
سرمایه گذاری مردم شكل می گیرد و مردم برای حل مشكالتشان از 
این سرمایه استفاده می کنند. هرکدام از این دهكده ها به تنهایی دارای 
یک مسئولیت به خصوص در رفع نیازهایشان هستند )مثل بافتن تور(. 
این سیستم برنامه ریزی، در 3 سطح ملی، ایالتی و محلی انجام می شود. 
تقسیم می شود که شامل بخش  به 4 خرده سطح  در سطح محلی، 
)پانچایات سامی تی(، دهستان و روستا که گرام  )زیالپاریشاد(، بلوک 
پانچایات نام دارد، است. بر این اساس، در مدت زمان کوتاهي به مسائل 
این  نمي باشد.  سلسله مراتبي  مراحل  طی  به  احتیاج  و  شده  رسیدگي 
سیستم در دهه 195۰ تا 196۰ میالدي، به تصویب قانون اساسی رسید 

و بین ایاالت مختلف رایج شد.
به دنبال یک سری اصالحات در قانون اساسی این کشور، زنان نیز 
اجازه شرکت در دولت هاي محلي را پیدا کردند و مي توانستند کاندیداهاي 
شوراهاي محلي شوند. لذا برنامه و طرح پانچایات دستخوش تغییراتي 

در ساختار شد.
ویژگی های این قانون به طور اختصار به شرح زیر است:

باشند  یكسانی  یک بار  سال   5 انتخابات  دارای  باید  پانچایات ها   -
در صورت  شوند.  ایجاد  قرارداد،  اتمام  از  پیش  هیأت های جدیدی  تا 

انحالل، انتخابات به طور اجبار در عرض 6 ماه برگزار می شود.
در  زنان  براي  جایگاهي  جمعیت،  نسبت  به  پانچایات ها،  تمام  در   -

4 
 

ايجهاد  ،قهرارداد اتمام ازجديدي پيش  هايتأهياهند تا يکساني ب باريو سال 5ها بايد داراي انتخابات ياتپانچا -
 .هودويبرگزار  وا  6اجبار در عرض  طوربه انتخابات صورت انرالل، در هوند.

اي که . به گونههودريزي اختصا  داد  ويدر برناوه براي زنان ، جاي اهيبت جمعيتنسبه  ،هادر تمام پانچايات -
 تواند ادار  سطوح را برع د  داهته باهد.نار زن وي 1ورد،  3به نسبت 

 ند.ا کرد نامثبتدهند  أير عنوانبهدر پانچايات اعضايي هستند که هاول سابا، گرام -

سهواد، فقيهر، ثروتمنهد، باسهواد، بي :ههاول ،اقشار وختلف جاوعههاز توانند وي زناني که در اين گرو  عضو هدند، -
 .باهندکار و ... بي

 .سال قرار دارند 45-24در رد  سني از نظر سني عمدتا  جوان بود  و اعضاء  -

 .باهنددرصد تجربه سياسي  80درصد تجربه سياسي و وردان داراي  20راي دابايد زنان  -

 
 عضهو يهو توسط بخش هر و هودوي تقسي  ييهابخش به پانچايت ماگر .نار وتغير است 31تا  7از ها اعضاي پانچابات

سهال  5 او، و وهدت نماينهدگي ههد  نماينهدگي ،ههد  انتخاب روستاييان توسط وستقي  طور به که بخش کميسارياي يا
ههاي وصوبات اتخاذ هد  را به اطالع رد تصميمات و است، وظياه دارد که  پانچايات و نمايند  رييس سرپانچ که. باهدوي

 توسهط و اسهت ميرانتخهابيهر پانچايات يو وزير نيز دارد کهه  باالتر پانچايات رساند  و وردم را نيز از نتايج وطلع نمايد.
ههزار گهرام پانچايهات  250در کشور هنهد حهدود  .کند نظارت را پانچايات هايفعاليت تا است هد  ونصوب ايالتي دولت
  دارد. وجود

 در هندوستانها ساختار پانچايات: 1هکل همار  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Gram_panchayatوأخذ: 

 هاايالت هاي اتحاديهسرزمين

 جمهوري هند

 تقسيمات

 نواحي

 شوراي شهر
 پانچايات( -)ناگار

 هاشهرداري
 پاليكا( -)ناگار

 هاي شهريبنگاه
 پاليكا( -ناگار -)ماها

 هابلوك
 تالوكاها( -ها)تسيل

 روستاها )گرام( هابخش

شكل شماره 1: ساختار پانچایات ها در هندوستان
https://en.wikipedia.org/wiki/Gram_panchayat :مأخذ
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برنامه ریزي اختصاص داده مي شود. به گونه اي که به نسبت 3 مرد، 1 
نفر زن مي تواند اداره سطوح را برعهده داشته باشد.

- گرام سابا، شامل اعضایي هستند که در پانچایات به عنوان رأی دهنده 
ثبت نام کرده اند.

- زنانی که در این گروه عضو شدند، مي توانند از اقشار مختلف جامعه، 
شامل: فقیر، ثروتمند، باسواد، بي سواد، بي کار و ... باشند.

- اعضاء از نظر سني عمدتاً جوان بوده و در رده سني 24-45 سال 
قرار دارند.

- زنان باید داراي 2۰ درصد تجربه سیاسي و مردان داراي 8۰ درصد 
تجربه سیاسي باشند.

به  پانچایت  گرام  است.  متغیر  نفر   31 تا   7 از  پانچابات ها  اعضاي 
بخش هایي تقسیم می شود و هر بخش توسط یک عضو یا کمیساریای 
انتخاب شده، نمایندگی  بخش که به طور مستقیم توسط روستاییان 
شده و مدت نمایندگي او، 5 سال مي باشد. سرپانچ که رییس و نماینده 
پانچایات است، وظیفه دارد که تصمیمات و مصوبات اتخاذ شده را به 
نتایج مطلع  از  نیز  را  مردم  و  رسانده  پانچایات  باالتر  رده هاي  اطالع 
نماید. هر پانچایات یک وزیر نیز دارد که غیرانتخابی است و توسط 
دولت ایالتی منصوب شده است تا فعالیت های پانچایات را نظارت کند. 

در کشور هند حدود 25۰ هزار گرام پانچایات وجود دارد. 
برنامه  اجراي  براي  الزم  سرمایه  شد،  اشاره  پیش تر  که  همانطور 
تأمین  هند  محلي  دولت هاي  و  مرکزي  دولت  سوي  از  پانچایات، 
محلی«  و»دولت های  محلی«  خودمختار  »دولت های  واژه   مي شود. 
مترادف یكدیگرند. بحث و مشاجره در رابطه با کاربرد آن ها امروزه دیگر 
جایگاهي ندارد. آنچه مهم است تجزیه  و تحلیل عناصر سیستم دولت 

خودمختار محلی است.
به طورکلی می توان گفت که دولت خودمختار محلی، حامل مفهوم 
جامعه ای داخلی و غیرمستقل است که دارای حق قانونی و تشكیالت 
موردنیاز، جهت تنظیم امور مربوط به خود می باشد. این واژه الزاماً بیانگر 
وجود مرجعی محلی با قدرت عملكرد مستقل، در زمینه کنترل امور 
خارجی و همچنین مشارکت جامعه محلی در امور اداری قلمرو تحت 
پوشش می باشد. در واقع یک دولت محلی خودگردان دارای نشانه های 

زیر است:
- قلمرو؛

- جمعیتی که با احساس مشترک گرد هم آمده اند؛ و
خواسته های  و  نیازها  پاسخگوی  و  مسئول  که  دولتی  تشكیالت   -

جامعه محلی است.
دولت هاي خودمختار محلي، کامال مستقل بوده و تابع مراجع عالی رتبه 
کشور است. اقتدارات و اختیارات قانونی مراجع دولت محلی خودگردان، 
محدود بوده و در چارچوب مشخص شده توسط قوانین کشور، وظایف و 
تكالیف خود را به انجام می رسانند و در چارچوب این محدودیت ها، دولت 
فوق الذکر در رابطه با اعمال اقتدارات و اجرای وظایف و مسئولیت ها، 

مستقل است.
واحدهای اصلی یک دولت خودمختار محلی عمدتاً بر اساس تمایز و 
اختالف بین جمعیت شهری و روستایی یعنی روستاها و شهرها شكل 
گرفته اند. اختالف بین آن ها را تنها بر اساس شرایط فیزیكی نمی توان 

مشخص کرد و الزم است عوامل دیگری از جمله: دیدگاه های اجتماعی، 
روانشناسی اجتماعی و عادات حاکم بر مردم نیز مدنظر قرار گیرد. عوامل 
فیزیكی )مادی( نظیر؛ تراکم جمعیت در هر هكتار، مقررات حاکم بر 
خدمات و آسایش اجتماعی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که 
این عوامل تأثیر مستقیمی بر روانشناسی اجتماعی و دیدگاه ها دارد. تمام 
این عوامل مفهوم و حس اجتماعی را تشكیل می دهند. این حس عامل 
بسیار مهمي است. چرا که پایه و اساس وفاداری فرد به مكانی است که 
در آن زندگی می کند و همچنین این عامل، احساس عشق و عالقه فرد 

به زیستگاه )محیط زیست اش( را نیز توسعه می دهد.
در طول برنامه پانچایات، دولت خودمختار محلی به مسائل و مشكالت 
روستایی توجه جدي دارد. مهاتما گاندی و رهبران ارشد حزب کنگره 
ملی هندوستان، همواره توجه به مشكالت روستاها را در اولویت قرار 

مي دادند.
تدوین گران قانون اساسی هندوستان، یكی از وظایف عمده دولت را 
ایجاد مراکز خودگردان در سطح روستا قرار داده اند. بر همین اساس، 
قدرت  به  دولت  در  و  مختلف  ایاالت  در  که  کنگره  حزب  اعضای 
با عالقه و جدیت خاصی دنبال می کنند. به  را  این مسئله  می رسند، 
پانچایات هاي  روستایی در سرتاسر کشور  قوانین،  این  دنبال تصویب 

ایجاد شدند.
به دنبال تالش هایي که در سطح ملی برای مقابله با مسائل محلی 
پانچایات ها  با شكست مواجه شد، در سال 1992،  صورت گرفت و  
شد  بازسازي  دوباره  روستایی،  مناطق  در  محلی  خودمختار  دولت  در 
از  واقع  در  یافتند.  استقرار  شهری  مناطق  در  شهرداری  واحدهای  و 
زمان اصالحیه سال 1882 دولت هندوستان، برای اولین بار دولت های 
محلی بر آن شدند تا هیئت های روستایی، مشابه هیئت های شهری 
اینكه واحد  بر  نمایند. سپس دولت دستوری مبنی  ایجاد  )شهرداری( 
قالب  در  فرعی،  تقسیمات  و  داد  ارایه  باشد،  کوچک  باید  اداری  امور 
تسیل یا تالوکاها تشكیل شدند. به دنبال این اقدام و دو سال بعد از 
تشكیل»کمیسیون عدم تمرکز« که در سال 19۰7 به منظور بازرسي 
نیز  و  ایالتی  دولت های  دولت هندوستان،  اداری  و  مالی  ارتباطات  در 
واحدهای تابعه آن ها تشكیل شده بود، گزارشي مبني بر »اقدامات مبتنی 
بهبود  و  نمودن  ساده  براي  را  دیگر«  روش های  یا  و  تمرکز  عدم  بر 

سیستم دولت، ارائه نمود.
 بنابراین برای اولین بار این کمیسیون، هیأت های »تالوکا« و »تسیل« 
را  به عنوان واحدهای پایه دولت محلی، تشكیل داد که بعدها به علت 
کم توجهي به نواحي روستایي، این هیأت ها تقویت نشدند و به جاي 
آن، هیأت های بخش به عنوان مراکز اصلی خودگردان محلی در بخش 

روستایی ابقا شدند.
هیأت های بخشی، برای دستیابی به اهداف دولت خودگردان محلی، 
از شایستگی و صالحیت الزم برخوردار نبودند. قلمرو هیأت بخشی، 
امور  اداره  به منظور  و  پیش  مدت ها  که  واحدی  درآمدی  قسمت  با 

درآمدهای ارضی و امور اداره پلیس ایجاد شد، تداخل داشت. 
بر اساس بررسی و بازنگری عملكرد سازمان توسعه جامعه و بسط و 
توسعه خدمات ملی، مشخص شد که تالش در جهت شكوفایی ابداعات 
و نوآوری های عمومی، یكی از جنبه های موفق برنامه پانچایات بوده 
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است. در پیشنهاد کمیسیون برنامه ریزی برای دومین برنامه پنج ساله، بر 
ضرورت ایجاد ساختار اداری دموکراتیک و مناسب در چارچوب بخش، 
که در آن پانچایات های روستا بتوانند به شكلی ارگانیک، با سازمان های 
سطوح باالتر ارتباط برقرار نمایند، تأکید شده است. این پیشنهاد به وسیله 
تیم تحقیق که از سوي کمیسیون انتخاب شده اند، مورد بررسی قرار 
گرفت و این تیم که در رأس آن، »بالوانترای همتا« قرار داشت، گزارش 

خود را در سال 1957 ارایه نمود.
تیم »بالوانترای همتا«، طرحی را با عنوان »عدم تمرکز دموکراتیک« 
پیشنهاد نمود. این طرح به این موضوع مي پردازد که دولت  باید خود 
را از قید و بند وظایف و مسئولیت های مشخص، آزاد نموده و آن ها را 
به هیأتی که مسئولیت امور مربوط به توسعه را بر عهده خواهد داشت، 
واگذار نموده و صرفاً وظایف مربوط به هدایت، نظارت و برنامه ریزی 
کالن را انجام دهد. این هیأت که در سطح بخش تشكیل خواهد شد، 
ناحیه، شورای  در سطح  داشت.  »پالیكایات سامی تی« خواهد  عنوان 
هیچگونه  که  شد،  خواهد  ایجاد  پاریشاد«  »زیال  نام  به  هماهنگی 
وظیفه اجرایی بر عهده نخواهد داشت. سپس در نظر گرفته شد که 
اعضاي پالیكایات سامی تی،  یابد از بین پالیكایات روستاها و به صورت 
اعضا  بین  از  نیز  پاریشاد  زیال  اعضای  و  شوند  انتخاب  غیرمستقیم 
مجلس مقننه ایالتی و اعضای پارلمان حاضر در پالیكایات سامی تی ها 
که نماینده مقامات و مناطق ناحیه ای خواهند بود، انتخاب شوند. سپس 
تیم مزبور پیشنهاد نمود که بودجه پالیكایات روستا باید بررسی شده و 
به وسیله پالیكایات سامی تی تصویب گردد و همچنین بودجه پالیكایات 

سامی تی نیز توسط زیال پاریشاد مورد تصویب قرار خواهد گرفت.
یكی از پیچیده ترین مشكالت موجود در پانچایاتی راج )دولت محلی 
خصوص،  این  در  چاره جویي  که  است  آن  وظایف  حوزه  روستایی(، 
نیازمند فعالیت و تالش همه جانبه  است. چرا که تهیه لیست کاملی از 
وظایفی که توسط واحدهای پانچایاتی راج )دولت محلی روستایی(، در 
کلیه ایاالت انجام می گیرد، امكان پذیر نخواهد بود. بنابراین این واحدها 
را  بوده«  بر اساس موقعیت هر واحد  باید »برنامه های مشخصی که 

تهیه کنند.
زیال  نظارت  تحت  ناحیه  باید  یک  توسعه  به  مربوط  وظایف  کلیه 
پاریشادها انجام گیرد. طراحی برنامه های توسعه، از مسئولیت های زیال 
پاریشادها )دولت های محلی ناحیه ای( خواهد بود. ولی اجرای برنامه ها 
به ماندال پانچایات ها واگذار خواهد شد. با این وجود، دولت ایالتی الزم 
است وظایفي همچون؛ تحقیقات کشاورزی، پروژه های آبیاری متوسط، 

امور مربوط به دانشگاه و کالج و غیره را واگذار نماید. 
بنابراین؛ در سیستم اجرایی کشور هند با وجود حكومت فدرالی آن، 
مشاهده مي شود که در عمل دو نوع حكومت مردمی1 و دولتی وجود 
دارد. در بعد وسیع تر کشور هند با اجرای نظام فدرالیسم، از 25 ایالت و 
9 فرمانداری کل تشكیل مي شود که هر ایالت از مجامع قانون گذاری و 
دولت های محلی مستقل برخوردار است. در کنار کلیه دولت های ایالتی، 
دولت مرکزی و پارلمان هند نیز فعالیت دارند که عالوه بر برنامه ریزی 
کالن  سیاست های  و  خارجی  سیاست  دفاعی،  امور  به  کشور،  براي 
اقتصادی کشور نیز می پردازند. در هر وزارتخانه اعم از ایالتی یا مرکزی، 
عالوه بر وزیر، وزیر مشاور، نایب وزیر و یا هر دو فعالیت دارند. در این 

ساختار، معاونین وزرا از موقعیت بسیار حساس و باالیی در وزارتخانه ها 
و ادارات کل برخوردار هستند. مدیریت اصلی وزارتخانه ها و ادارات، بر 
عهده معاونین و مشاورین می باشد. این افراد با پشت سر گذاشتن سلسه 
مراتب اداری، به این سمت ها نائل می آیند. بنابراین وزرا به راحتی تغییر 
نمي یابند و از این حیث در وزارتخانه ها و ادارات کشور هند، نوعی ثبات 

اداری برقرار است.
اشتغال حق مسلم  اساسی،  قانون  استناد اصل 42  به  این کشور  در 
شهروندان هندی بوده و دولت نیز موظف به فراهم  سازي زمینه هاي 
است.  شهروندان  براي  خود،  اقتصادی  و  مالی  توان  حد  در  اشتغال، 
طبیعی است در کشوری نظیر هند که بیشترین نیروی علمی و فنی 
جهان را در اختیار دارد، اجرای این اصل کار چندان ساده ای نیست. 
لذا دولت به سیاست شایسته ساالری2 را، جهت گزینش نیروی کار در 
سازمان ها و ادارات دولتی اتخاذ نموده است و بر اساس این سیاست، 
واجد شرایط  برخوردار هستند،  بیشتری  از شایستگی های  افرادی که 
براي ورود به دستگاه هاي دولتي مي باشند. بر این اساس کشور هند، 
یكي از موفق ترین و کامیاب ترین کشورها، در آموزش و توانمندسازي 
جوامع محلي و روستاییان، از لحاظ ساختار اداري و دولتي محسوب 

مي شود. 

پی نوشت: 
1. panchayet raj
2 . meritocracy
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اخــــبـــــار

معاون امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها 
هزار  شش  افتتاح  از  کشور،  دهیاري هاي  و 
توسط  خدماتي،  و  عمراني  پروژه   775 و 
با  جاري،  سال  دولت  هفته  در  دهیاري ها، 
 475 و  هزار  شش  بر  بالغ  اعتباري  صرف 
میلیارد ریال )بیش از 647 میلیارد تومان(، در 

مناطق روستایي کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها 
با  جندقیان  سعیدرضا  کشور،  دهیاري هاي  و 
بیان خبر فوق به صدور مجوز تأسیس بیش 
تا  کشور،  روستاهاي  در  دهیاري  هزار   37 از 
به  گفت:  و  نمود  اشاره  شهریور97  ابتداي 
موجب قانون شوراها و اساسنامه، تشكیالت و 
سازمان دهیاري  ها، مصوب سال 138۰ هیأت 
وزیران، نهاد دهیاري وظیفه اجراي طرح هاي 
عمراني و خدماتي را در روستاهاي کشور بر 
عهده دارد که با صرف اعتبارات ملي، استاني 

و محلي انجام مي شود.
لحاظ  به  دهیاري ها  پروژه هاي  افزود:  وي 
محیط  بهداشت  معابر،  بهسازي  شامل:  نوع 
آتش نشاني،  و  ایمني  پسماند،  مدیریت  و 
احداث  شهدا،  گلزار  و  آرامستان  ساماندهي 
ساختمان دهیاري، اماکن ورزشي و فرهنگي 
مي باشد  سبز  فضاي  و  روستایي  بوستان  و 
که در هفته دولت سال جاري، شش هزار و 
775 پروژه، افتتاح و به بهره برداري  رسید که 
 955 حدود  پروژه  هر  براي  میانگین  طور  به 

میلیون ریال هزینه شده است.
پروژه هاي  وضعیت  تشریح  در  جندقیان 
دهیاري ها که در هفته دولت سال جاري افتتاح 

به  مربوط  پروژه ها،  تعداد  بیشترین  شد،گفت: 
با چهار هزار و 774  بهسازي معابر روستایي 
پروژه، معادل 7۰ درصد کل پروژه هاست، که 
از پروژه هاي خرد  این پروژه ها طیف وسیعي 
مقیاس مانند: اجراي طرح هادي، احداث پل، 
بر  در  را   ... و  معابر  روشنایي  معابر،  آسفالت 

مي گیرد.
معاون امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها 
دهیاران  اینكه  بیان  با  و دهیاري هاي کشور، 
الزم  زمینه هاي  نمودن  فراهم  به  موظف 
و  روستا  زیست محیطي  وضعیت  بهبود  براي 
هستند،  سبز  فضاهای  و  پارک ها  ساماندهي 
گفت: در هفته دولت امسال 489 پروژه در این 

قالب به بهره برداري  رسید.
جندقیان در ادامه با اشاره به اینكه دهیاري به 
عنوان مرکز مدیریت بحران روستا معرفي شده 
و وظایفي را در این راستا بر عهده دارد، گفت: 
زمینه  در  پروژه   353 امسال  دولت  هفته  در 
ایمني و آتش نشاني در روستاهاي کشور افتتاح 
مربوط  پروژه   316 همچنین  افزود:  وي  شد. 
با  مرتبط  تأسیسات  و  ساختمان ها  احداث  به 
ساختمان  شامل:  اداري  مختلف  فعالیت هاي 
دهیاري و دفتر شوراي اسالمي روستا و ... هم 

در هفته دولت امسال به بهره برداري رسید.
با موضوع  افتتاح 185پروژه  از  ادامه  در  وي 
ایجاد فضاهاي فرهنگي و ورزشي در روستاها 
و  روحي  سالمت  ارتقاء  به  توجه  منظور  به 

جسمي روستاییان توسط دهیاري ها خبر داد.
وظیفه  دهیاري ها  اینكه  بیان  با  جندقیان 
ساماندهي آرامستان و گلزار شهدا در روستاها 

را برعهده دارند، گفت: به منظور ایجاد شرایط 
بهداشتی در زمینه دفن اموات و جلوگیری از 
به  آن و همچنین  از  ناشی  آلودگی های  بروز 
منظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدا، 162 
توسط  زمینه ها  این  در  دولت  هفته  در  پروژه 
دهیاري ها به بهره برداري  رسید. وي با اشاره 
سطح  ارتقاء  به  ملزم  دهیاري ها  اینكه  به 
بهداشت و جمع آوري، حمل و دفع زباله هاي 
سال  دولت  هفته  در  گفت:  مي باشند،  روستا 
به  و  افتتاح  قالب  این  در  پروژه  جاري، 148 

بهره برداري  رسید.
ایجاد  راستاي  در  گفت:  همچنین  جندقیان 
هفته  در  روستاها،  در  پایدار  درآمد  و  اشتغال 
ایجاد  با موضوع  دولت سال جاري،67 پروژه 
زیرساخت هاي  ایجاد  و  درآمدزا  طرح هاي 
روستاها  در  دهیاري ها  توسط  گردشگري 

افتتاح شد.
فوق،  پروژه هاي  بر  عالوه  کرد:  اضافه  وي 
در  دولت  هفته  طي  نیز  دیگر  پروژه   281
احداث  نظیر:  موضوعات  سایر  در  روستاها 
کشاورزي  استخرهاي  آب رساني،  کانال هاي 
دهیاري ها  توسط  مرتبط  پروژه هاي  سایر  و 
سازمان  دهیاري هاي  امور  معاون  شد.  افتتاح 
خاتمه  در  کشور  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 
و  پرتالش  دهیاران  خدمات  از  تقدیر  ضمن 
دوره  روستایي  اسالمي  شوراهاي  اعضاي 
این  همت  با  تا  است  امید  گفت:   ، پنجم 
تالشگران عرصه توسعه روستایي، شاهد رشد 
و توسعه بیش از پیش روستاها و ارایه خدمات 

مناسب به روستاییان عزیز باشیم.

سعیدرضا جندقیان بیدگلي، معاون امور دهیاري ها خبر داد:

6775 پروژه عمرانی و خدماتي دهیاری ها، با 647 میلیارد تومان اعتبار 

در هفته دولت افتتاح شد

دکتر رحماني فضلي وزیر کشور در حكمي دکتر 
را به عنوان معاون عمران و  نژاد  مهدي جمالي 
و  کشور  وزارت  روستایي  و  شهري  امور  توسعه 

رئیس سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 
منصوب کرد. شایان ذکر است دکتر مهدي جمالی 
نژاد فارغ التحصیل دکترای برنامه ریزي شهري از 

دانشگاه اصفهان است و تجربه خدمت در کسوت؛ 
عمرانی  معاون  و  اصفهان  شهردار  یزد،  شهردار 

استانداري اصفهان را در کارنامه خود دارد.

انتصاب  مهدي جمالي نژاد به سمت معاون عمران و توسعه امور شهري و 

روستایي وزیر كشور
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سازمان  پشتیبانی  و  منابع  توسعه  معاون 
شهرداری ها و دهیاری های کشور، از واگذاري 
476 دستگاه ماشین آالت سبک و نیمه سنگین 
ساخت کارخانه هاي داخل، طي سال جاري به 
دهیاري ها،که اعتبار آن از محل بودجه سال 

96 کل کشور تأمین شده، خبر داد.
سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
مسعود  کشور،  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 
نصرتي با بیان خبر فوق گفت: 286 دستگاه 
سبک،13۰  کمپرسي  ماشین آالت،  این  از 
و  سنگین  نیمه  زباله  حمل  ماشین  دستگاه 

)واترمیست(  آتش نشاني  ماشین  دستگاه   6۰
بود که در راستاي حمایت از تولیدات داخلي، 
همه این ماشین آالت، از شرکت هاي داخلي 
تأمین شد. وي با بیان اینكه این ماشین آالت 
بهبود  و  روستایي  مناطق  توسعه  راستاي  در 
خدمات رساني دهیاري ها به روستاییان توزیع 
ماشین آالت،  این  تولید  قرارداد  افزود:  شده، 
کل   96 سال  بودجه  محل  از  آن  اعتبار  که 
گذشته،  سال  دوم  نیمة  شده،  تأمین  کشور 
و  منعقد  داخلي  تولیدکننده  شرکت هاي  با 
توزیع آن ها در بین دهیاري ها، مطابق اعالم 

شد.  آغاز  جاري  سال  ابتداي  از  استان ها، 
هر  قیمت  درصد   9۰ کرد:  اضافه  نصرتي 
دستگاه از این ماشین آالت براي دهیاري هاي 
واجد شرایط از سوي دولت و 1۰ درصد مابقي 

از سوي دهیاري پرداخت شد.
ترتیب  این  به  کرد:  اظهار  خاتمه  در  وي 
تعهدات سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کشور در راستاي بودجه سال 96 کل کشور 
نیاز  مورد  ماشین آالت  تأمین  خصوص  در 

دهیاري ها به اتمام رسید.

معاون امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها 
 23 پیامي،  صدور  با  کشور  دهیاري هاي  و 
زنان  روز جهاني  اکتبر،  با 15  برابر  ماه  مهر 
در  کرد:  اعالم  و  داشت  گرامي  را  روستایي 
روستایي،  اسالمي  شوراهاي  پنجم  دوره 
بانوان  را  شوراها  این  اعضاي  از  نفر   3547
تشكیل مي دهند و تعداد دهیاران زن نیز در 
این دوره به 2567 نفر رسیده است. متن پیام 

دکتر سعیدرضا جندقیان به این شرح است:
عنوان  به  اکتبر،   15 با  برابر  مهرماه   23«
شناخته  جهان  سطح  در  روستایی  زنان  روز 
برای  مناسب  فرصتی  روز  این  مي شود. 
زنان روستایی در  تقویت حضور  و  شناسایی 
نكوداشت  همچنین  و  مختلف  عرصه های 
بانوان  مي آید.  شمار  به  جامعه  از  قشر  این 
عنوان  به  سو،  ازیک  کشورمان  روستاهای 
خانواده  محیط  در  مادر  و  همسر  زن،  یک 
دیگر،  سویي  از  و  مي  کنند  نقش آفریني 
و  سنتی  دانش  و  بومی  هویت  حافظان 
وجود  همچنین  هستند.  خود  محیط  هنری 

غذایی  امنیت  کشاورزی،  توسعه  برای  آن ها 
و مدیریت منابع طبیعی امري حیاتی است. به 
عنوان  به  روستایي همواره  زنان  گونه اي که، 
سطح  در  فعالیت  و  کار  ستون هاي  از  یكي 
روستاهاي کشور شناخته شده و نقش مهمي 
در تولیدات مختلف روستایي بر عهده دارند. 

بس  همین  روستایي  زنان  توانمندی  در 
اشتغال  عرصه  در  موفقیت  بر  عالوه  که 
عرصه های  در  روستایی،  کارآفرینی  و 
گام های  نیز  کشور  روستاهاي  مدیریتی 
دوره  در  طوري که  به  برداشته اند؛  بلندی 
تعداد  روستایي  اسالمي  شوراهاي  پنجم 
بانوان  را  شوراها  این  اعضاي  از  نفر   3547
تشكیل مي دهند و تعداد دهیاران زن نیز در 
این دوره به 2567 نفر رسیده است که این 
رقم، باالترین تعداد دهیاران زن در دوره هاي 
است.  روستایي  اسالمي  شوراهاي  مختلف 
زن  مدیران  تعداد  کّمي  افزایش  بر  عالوه 
در  نیز  تحصیالت  میزان  حیث  از  روستایي، 
کشوري  میانگین  به  نسبت  باالتري  جایگاه 

درصد  حدود56  که  به گونه اي  دارند.  قرار 
دانشگاهي  تحصیالت  با  زن  دهیاران  از 
و  ارشد  کارشناسي  کارشناسي،  )کارداني، 
دکتري( در عرصه مدیریت روستایي فعالیت 
دارند که مقایسه آن با میانگین این شاخص 
در کل کشور)39 درصد(، نشان دهنده سطح 
کیفي باالتر مدیران زن روستایي است. این 
رشد مثبت، نشان دهنده عالقه و اشتیاق زنان 
به تحصیل و کسب  از جمله زنان روستایي 
پیروزي  از  پس  دانشگاهي  علمي  مدارج 
انقالب اسالمي است که این امر خود عامل 
کشور  روستایي  مدیریت  عرصه  در  تحولي 

مي باشد.
از  روز،  این  گرامي داشت  ضمن  اینجانب 
روستایي  زنان  تمامي  براي  متعال  خداوند 
تعالیم  پرتو  در  و  خودباوري  با  که  کشور 
ارزشمند اسالمي، در مسیر توسعه و پیشرفت 
مي دارند،  بر  گام  کشور  روستایي  جامعه 

موفقیت و سربلندي بیش از پیش آرزومندم.«

واگذاري 476دستگاه، انواع ماشین آالت سبك و نیمه سنگین به 

دهیاري هاي كشور، در نیمه نخست سال 1397

پیام معاون امور دهیاري ها به مناسبت 23 مهرماه 

روز جهاني زنان روستایي
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معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور با اعالم این خبر گفت: در 
راستای توانمندسازی نهاد دهیاری، ایجاد منابع 
درآمدی پایدار، رونق اقصادی و ایجاد اشتغال 
تفاهم نامه  چارچوب  در  روستایی  مناطق  در 
ایران،  بانک  پست  با  مشترک  همكاری 
هجدهمین جلسه کارگروه ملی وام دهیاری ها، 
روز یكشنبه مورخ 7 مرداد سال جاری در محل 

این سازمان تشكیل شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها 
رضا  سعید  دکتر  کشور،  دهیاری های  و 

در  داشت:  اظهار  فوق  خبر  بیان  با  جندقیان 
وام  ملی  کمیته  اعضای  حضور  با  جلسه  این 
و  ایران  بانک  پست  نمایندگان  دهیاری ها، 
محل  در  ذی ربط  استانداری های  نمایندگان 
کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
اقتصادی  طرح   16 افزود:  وی  شد.  برگزار 
درآمدزای دهیاری های استان های زنجان، یزد، 
خراسان شمالی و کرمان و 63 مورد درخواست 
وام برای خرید ماشین آالت عمرانی و خدماتی 
بوشهر،  اصفهان،  استان های؛  دهیاری های  از 
البرز، یزد، هرمزگان، خراسان شمالی، سیستان 

به  کرمان  و  آذربایجان شرقی  بلوچستان،  و 
گفت:  ادامه  در  وی  رسید.  کارگروه  تصویب 
که با اجرای این طرح ها و براساس پیش بینی 
شغلی  فرصت   161 ایجاد  شاهد  شده،  انجام 
جدید در مناطق روستایی مربوطه خواهیم بود. 
از  پایان  در  بیدگلی  جندقیان  سعیدرضا  دکتر 
دهیاری های کشور خواست تا ضمن شناسایی 
فرصت ها، قابلیت ها و مزیت های روستای خود، 
اقتصادی  رونق  برای  شده  ایجاد  فرصت  از 
روستا و ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری نهایت 

استفاده را ببرند.

دكتر جندقیان معاون اموردهیاری های سازمان خبرداد:

تشکیل هجدهمین جلسه كارگروه ملی وام دهیاری ها

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها 
این  برگزاری  گفت:  کشور  دهیاری های  و 
و  کارشناسی  توان  از  استفاده  با  نشست ها 
هماهنگی  با  و  معاونت  این  همكاران  علمی 
معاونین امور عمرانی استانداری ها، به منظور 
زمینه های  تقویت  و  الزم  آموزش های  ارایه 
دهیاران  و  مسئولین  بین  همكاری  و  تعامل 
روستاها،  اسالمی  شوراهای  اعضاي  و 
از  و  قرارگرفته  معاونت  این  کار  دستور  در 
شهرستان   9 در  تاکنون  جاری  سال  ابتدای 
و  روستایی  امور  دفاتر  کل  مدیران  با حضور 
شوراهای استانداری های مربوطه، فرمانداران، 
شوراهای  اعضاء  و  دهیاران  بخشداران، 
شده  برگزار  تابعه  روستاهای  کلیه  اسالمی 
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به  است. 
شهرداری ها و دهیاری های کشور، دکتر سعید 
رضا جندقیان با بیان خبر فوق اظهار داشت: 
و  نیشابور  شهرستان های  در  نشست ها  این 
و  خرامه  رضوی،  خراسان  استان  در  فیروزه 
تاکستان  استان فارس، آوج و  زرین دشت در 
در استان قزوین، تكاب و چالدران در استان 
استان  در  قم  شهرستان  و  غربی  آذربایجان 
و  شد  برنامه ریزی  روزه  یک  صورت  به  قم، 
عنوان  تحت  تخصصی  موضوعات  آن ها  در 
و  مالی  عمرانی،  فنی،  مقررات  و  قوانین   «

توسعه پایدار، ظرفیت شناسی و آینده پژوهی و 
کارآفرینی و اشتغال زایی« مطرح و در مجموع 
به  میانگین  طور  به  محلی  مدیر  نفر،   294۰
ساعت(  نفر   1764۰ )جمعاً  ساعت   6 میزان 

تحت آموزش قرار گرفتند.
اساسی  مؤلفه های  از  آموزش  افزود:  وی   
و  خالق  نیروی  می باشد.  توسعه  فرآیند  در 
کارآفرین منابع ناشناخته هر محیط را کشف 
از  یا  و  می کند  مبدل  ثروت  و  تولید  به  و 
هیچ، همه چیز می سازد. شناخت محورهای 
موجود،  ظرفیت های  از  استفاده  و  توسعه 
آموزش  از  بازتعریف جدید  و  آموزش  به  نیاز 
دارد. آموزش مبتنی بر دانش، مهارت و عزم 
را  گام ها  و  روشن تر  را  راه  انگیزه می تواند  و 
های  دهیاری  امور  معاون  نماید.  محكم تر 
کشور  دهیاری های  و  ها  شهرداری  سازمان 
 36 بر   بالغ  حاضر،  حال  در  کرد:   تصریح 
وزارت  از سوی  تأسیس دهیاری  هزار مجوز 
عنوان  به  دهیاری  است.  شده  صادر  کشور 
یک نهاد عمومی،  رابط میان نهادهای دولتی 
و مردم و نیز بازوی اجرایی شورای اسالمی 
و  شده  محسوب  روستایی  مدیریت  نظام  در 
نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار روستایی و 
توسعه کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

روستا دارد.

و  دهیاران  آشنایی  لذا  گفت:  ادامه  در  وی 
اعضاي شوراهای اسالمی روستاها با قوانین 
و مقررات فنی، عمرانی و مالی و راهكارهای 
شناخت  روستا،  اقتصادی  رونق  و  کارآفرینی 
بسیار  اهمیت  از  برآینده  تعمیم  و  ظرفیت ها 
زیادی برخوردار است. وی گفت: با توجه به 
نشست ها  این  برگزاری  بسیار خوب  بازخورد 
اعضاي  و  دهیاران  توجه  شایان  استقبال  و 
مدیران  نیز  و  روستاها  اسالمی  شوراهای 
ذی ربط استانی و شهرستانی، برنامه زمانبندی 
مدونی برای سال جاری با اولویت استان هایی 
هستند،  فضایی  محدودیت های  دچار  که 
به  شده  اعالم  برنامه  وفق  تا  شده  تنظیم 
با  تخصصی  نشست های  این  استانداری ها، 
موضوعات متنوع فنی و کارشناسی در سایر 
دکتر  شود.  برگزار  نیز  کشور  شهرستان های 
امیدواری  ابراز  پایان  در  جندقیان  رضا  سعید 
گام  هاي  نشست ها،  این  برگزاری  با  تا  نمود: 
افزایش  انگیزش،  ایجاد  جهت  در  مؤثری 
ارتقاء  ظرفیت ها،  و  کار  محیط،  دانش   سطح 
و  کار  و  کسب  زمینه های  تقویت  مهارت، 
ابهامات  رفع  و  روستاها  اقتصادی  بنیان های 
و مشكالت موجود در نحوه عملكرد سطوح 
قانونی  وظایف  حیطه  و  محلی  مدیریت 

بخشداری ها و دهیاری ها برداشته شود.

برگزاری نشست هاي  تخصصی برای دهیاری هاي شهرستان هاي كشور
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خدمات  و  عمرانی  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  روستایی 
تعداد  بكارگیری  و  جذب  مجوز  گفت:  کشور 
در  مأمور  وظیفه  نیروی  نفر   4۰۰ ساالنه 
پایگاه های آتش نشانی روستایی برای سال های 

97و 98 ، ابالغ شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها 
ودهیاری های کشور، اشكان جعفرکریمی ضمن 
شیوه نامه  این  داشت:  اظهار  فوق  خبر  اعالم 
بكارگیری  و  جذب  مجوز  اخذ  به  عنایت  با 
در  مأمور  وظیفه  نیروی  نفر   4۰۰ ساالنه  تعداد 

پایگاه های آتش نشانی روستایی برای سال های 
97و 98 ، ابالغ شده است.

ارتقاء  اهداف  با  ابالغی  شیوه نامه  افزود:  وی 
و  امدادی  مطلوب  خدمات  ارائه  ایمنی،  سطح 
نیز کاهش هزینه های دهیاری ها  و  آتش نشانی 
در تأمین نیروی انسانی پایگاه های مذکور، توسط 
این دفتر تهیه شده و مشتمل بر شرایط عمومی 
و اختصاصی، فرآیند جذب و بكارگیری نیروهای 
وظیفه، وظایف آن ها و فرم های تعهد دهیاری و 

کارکنان وظیفه می باشد.
متقاضیان  مراجعه  محل  خصوص  در  کریمی 

نیز  روستایی  آتش نشانی  پایگاه های  در  خدمت 
می توانند  شرایط  واجد  متقاضیان  کلیه  گفت: 
مربوطه  دهیاری  طریق  از  را  خود  درخواست 
جهت بررسی و طی مراحل قانونی به استانداری  

ذی ربط ارسال نمایند.
خدمات  و  عمرانی  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  روستایی 
مفاد  جدی  رعایت  ضرورت  بر  پایان  در  کشور 
نیروهای  بكارگیری  و  جذب  در  شیوه نامه  این 
وظیفه در پایگاه های آتش نشانی روستایی، توسط 

استانداری ها و کلیه مراجع ذی ربط تأکید نمود.

جعفر كریمی، مدیركل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان خبرداد:

ابالغ شیوه نامه جذب و بکارگیری كاركنان وظیفه مأمور در پایگاه های 

آتش نشانی روستایی به استانداری های سراسر كشور

و  شهري  برنامه ریزي  مطالعات  مرکز 
و  بخشي  اثر  افزایش  منظور  به  روستایي 
مهارت،  و  دانش  سطح  آموزش،  کارایي 
بهره وري بهینه و انسجام در اجراي برنامه هاي 
آموزشي دهیاري ها و توسعه آگاهي ها، بهبود 
وظایف مدیریتي و همچنین در راستاي شرح 
وظایف خود جهت اجراي هرچه بهتر اهداف 

برنامه هاي  اجراي  دستورالعمل  آموزشي» 
سال  در  را  دهیاري ها  کارکنان  آموزشي 
1397« به استانداري هاي کشور ابالغ کرد، 
این دستورالعمل مبتني بر نیازسنجي آموزشي 
آموزشي  بهینه  بهره وري  بر  تاکید  با  و  بوده 
گسترش  برنامه ها،  کیفي  و  کمي  افزایش  و 
در همه سطوح  آموزش  بودن  فراگیر  دامنه، 

تالش  با  مي رود  انتظار  است،  شده  تهیه 
امور روستایي و  مدیران و کارشناسان دفاتر 
شوراهاي استانداري ها گام موثري در جهت 
کارکنان  توانمندي  و  آگاهي  سطح  ارتقاء 

دهیاري هاي کشور برداشته شود.

تهیه و ابالغ دستورالعمل آموزشي دهیاران كشور در سال 1397 به 

استانداري هاي كشور از سوي مركز مطالعات برنامه ریزي شهري و روستایي

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور از ابالغ مجوز تعیین و 
استان  دهیاري   553 و  هزار  درجه  ارتقاي 
استانداري  درخواست  بررسي  از  پس  فارس 
درجه   تعیین  ملی  کمیسیون  در  استان  این 
دهیاری ها  خبر داد. سعیدرضا جندقیان با بیان 
مطلب فوق افزود: در هفتاد و یكمین جلسه  
کمیسیون ملی تعیین درجه  دهیاری ها  که در 
کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
تشكیل شد، مدارک مربوط به تعیین و ارتقاي 
واز  بررسی  فارس  استان  دهیاری های  درجه  
شده  پیشنهاد  دهیاري   556 و  هزار  مجموع 
 553 و  هزار  درجه،  ارتقاء  و  تعیین  براي 

دهیاری واجد شرایط شناخته شد.
وي با بیان اینكه دهیاري هاي استان فارس 
در سال 1386 درجه بندي شده بودند، گفت: 
دهیاری  درجه 968  اخیر،  تصمیم  موجب  به 

تعیین و درجه 585 دهیاری ارتقاء یافت.
درجه  ابالغ  از  پس  افزود:  جندقیان 
جاري،  سال  در  فارس  استان  دهیاري هاي 
استان  دهیاري هاي  از  درصد   97 به  نزدیک 

تعیین درجه شده اند.
وي اضافه کرد: 7۰,5 درصد از دهیاري هاي 
استان فارس داراي درجه یک و دو، 2۰ درصد 
داري  9,5درصد  و  چهار  و  سه  درجه  داراي 

درجه پنج و شش هستند.

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها 
دهیاري ها  درجه بندي  کشور،  دهیاری های  و 
به  نظام بخشي  و  ساماندهي  زمینه  در  را 
ساختار تشكیالتي دهیاري ها، مؤثر دانست و 
مطابق  استانداري ها  داریم  انتظار  شد:  یادآور 
واجد  روستاهاي  دقت،  با  و  قانوني  ضوابط 
شرایط خود را بر اساس سه شاخص وسعت، 
ارتقا  یا  و  تعیین  منظور  به  درآمد  و  جمعیت 
درجه، احصاء و پس از تأیید کمیسیون تعیین 
در  بررسي  براي  استان،  دهیاري هاي  درجه 
به  دهیاري ها،  درجه  تعیین  ملي  کمیسیون 
کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 

ارسال نمایند.

مجوز تعیین و ارتقاي درجه 1553 دهیاري استان فارس ابالغ شد
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درحاشیه نخستین همایش نقش تعاونی های 
 22 روز  در  که  روستایی  توسعه  در  دهیاری 
دهیاری های  امور  معاونت  همكاری  با  مرداد 
و  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تعاون  امور  معاونت 
شرکت های  شد،  برگزار  تهران  در  اجتماعی 
معرفی  استان ها  دهیاری های  منتخب  تعاونی 

و تقدیر شدند.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها 
معرفی،  منظور  به  کشور،  دهیاری های  و 
ترغیب و تشویق تعاونی دهیاری های فعال در 
استان ها و بر اساس هماهنگی صورت گرفته با 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد از 
امور روستایی  طریق همكاری مشترک دفاتر 
تعاون،  ادارات کل  و  استاندا ری ها  شوراهای  و 
کار و رفاه اجتماعی استان ها از هر استان یک 
این  در  و  انتخاب  فعال  دهیاری های  تعاونی 

همایش معرفی شود. 
برای  نظر  مورد  شاخص های  اهم  جمله  از   
استان،  هر  از  دهیاری ها  تعاونی  انتخاب 
مجامع  برگزاری  نظیر:  مواردی  به  می توان 
پس  ماه   4 )حداکثر  قانونی  موعد  در  تعاونی 
از پایان سال مالی(، شفاف بودن صورت های 
مالی تعاونی، عملكرد مطلوب تعاونی در زمینة 
واحدهای  ایجاد  روستایی،  پروژه های  اجرای 
تولیدی و اقتصادی، همكاری مناسب با )اعضا( 
دهیاری ها و همچنین تعامل مناسب و سازنده 
با ادارات و نهادهای مرتبط با مدیریت روستایی 

در سطح استان اشاره نمود.   
دهیاری های  تعاونی  شرکت های  اسامی 
 منتخب استان ها که در نخستین همایش نقش 
تعاونی های دهیاری در توسعه روستایی معرفی 

و تقدیر شدند، به این شرح است:
دهیاران  تعاوني  شرکت  اردبیل،  استان   .1

بخش مرکزي اردبیل 
2. استان اصفهان، شرکت تعاوني دهیاري هاي 

بخش مرکزي فالورجان
3. استان البرز، شرکت تعاوني دهیاري بخش 

مرکزي شهرستان ساوجبالغ 
 ش استان ایالم، شرکت تعاوني دهیاري هاي 

بخش مرکزي شهرستان دره  شهر
تعاوني  شرکت  شرقي،  آذربایجان  استان   .5

دهیاري هاي بخش مرکزي شهرستان تبریز
سبز  تعاونی  غربي،  آذربایجان  استان   .6

دهیاران اشنویه
دهیاري  تعاوني  شرکت  بوشهر،  استان   .7

بخش سعد آباد شهرستان دشتستان
8. استان تهران، شرکت تعاوني دهیاري هاي 

بخش آفتاب شهرستان تهران
شرکت  بختیاري،  و  چهارمحال  استان   .9
تعاوني دهیاري هاي بخش مرکزي شهرستان 

لردگان
تعاوني  شرکت  جنوبي،  خراسان  استان   .1۰

دهیاري هاي بخش دیهوک شهرستان طبس
تعاوني  شرکت  رضوي،  خراسان  استان   .11

دهیاري بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر
تعاوني  شرکت  شمالي،  خراسان  استان   .12

توسعه و عمران دهیاري هاي بخش شوقان
تعاوني  شرکت  خوزستان،  استان   .13
شهرستان  چغامیش  بخش  دهیاري هاي 

دزفول
دهیاران  تعاوني  شرکت  زنجان،  استان   .14

بخش زنجانرود شهرستان زنجان
15. استان سمنان، شرکت تعاوني دهیاري هاي 

بخش مرکزي شهرستان دامغان
شرکت  بلوچستان،  و  سیستان  استان   .16
تعاوني دهیاري هاي بخش مرکزي شهرستان 

هیرمند

17. استان فارس، شرکت تعاوني دهیاري هاي 
بخش مرکزي شهرستان شیراز

زهر استان قزوین، شرکت تعاوني دهیاري هاي 
بخش مرکزي بوئین زهرا 

19. استان قم، شرکت تعاوني دهیاران بخش 
سلفچگان شهرستان قم

2۰. اســتــان کردســــتان، شرکت تعاوني 
دهیاري هاي بخش مرکزي شهرستان سنندج

21. استان کرمان، شرکت تعاوني دهیاري هاي 
بخش مرکزي سیرجان

تعاوني  شرکت  کرمانشاه،  استان   .22
شهرستان  ماهیدشت  بخش  دهیاري هاي 

کرمانشاه
تعاوني  بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان   .23

دهیاران بخش مرکزي شهرستان لنده 
تعاوني  شرکت  گلستان،  استان   .24
شهرستان  مرکزي  بخش  دهیاري هاي 

کردکوي
25.  استان گیالن، شرکت تعاوني دهیاري هاي 

بخش مرکزي شهرستان املش
تعاوني  شرکت  لرستان،  استان   .26

دهیاري هاي بخش مرکزي شهرستان دلفان
تعاوني  شرکت  مازندران،  استان   .27

دهیاري هاي بخش مرکزي بهشهر )بهسازان(
تعاوني  شرکت  مرکزي،  استان   .28

دهیاري هاي بخش مرکزي شهرستان ساوه
شرکت  هـــرمــزگان،  استـــان   .29
تعاوني دهیاري هاي بخش مرکزي شهرستان 

پارسیان
3۰. استان هــمدان، شرکت تعاوني دهیاران 

تالشگر بخش گل تپه 
تعاوني دهیاري هاي  یزد، شرکت  استان   .31

اردکان 

استان ها  دهیاري هاي  منتخب  تعاوني  شركت هاي 
معرفي و تقدیر شدند
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توسعه  مدیریت  و  برنامه ریزي  دفتر  مدیرکل 
دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  روستایي 
نشست  چهارمین  و  بیست  تشكیل  از  کشور 
انساني  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  کارگروه 
دهیاري ها از سوي این دفتر و با حضور جمعي 
شوراهاي  و  روستایي  امور  دفاتر  مدیران کل  از 
در  اردبیل  استانداري  میزباني  به  استانداري ها 

شهرستان مشگین شهر خبر داد.
سازمان  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
اسمعیل  کشور،  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 
زیارتي نصرآبادي در زمینه موضوعات مطرح در 
این نشست گفت: در این جلسه از سوي معاون 
روستایي  توسعه  مدیریت  و  برنامه ریزي  دفتر 
سازمان  اقدامات  از  گزارشي  کارگروه  دبیر  و 
درخصوص فرآیند رسیدگي به تخلفات دهیاران 
و اقدامات صورت گرفته به منظور ارتقاي امنیت 
شغلي دهیاران ارائه شد و در ادامه با عنایت به 
توسعه  ششم  برنامه  قانون   28 ماده  )الف(  بند 
دستگاه هاي  واگذاري  قابل  وظایف  درخصوص 
توسط  شده  احصا  موارد  دهیاري ها،  به  اجرایي 
استانداري هاي کشور مورد بررسي قرار گرفت و 

این وظایف اولویت بندي شدند. 
وي اضافه کرد: در ادامه جلسه نیز پیشنهاد شد 
تا با توجه به اهمیت مسائل اجتماعي و فرهنگي 
در روستاها، کارگروه مستقلي با عضویت دو نفر از 
کارگروه هاي چهارگانه موجود مدیران کل دفاتر 

امور روستایي وشوراها تشكیل شود. 
شد  مقرر  راستا  این  در  همچنین  افزود:  وي 
مسائل  آسیب شناسي   « موضوع  با  گزارشي  تا 
نقش  و  روستاها  در  فرهنگي  و  اجتماعي 
از  هرکدام  توسط  زمینه«  این  در  دهیاري ها 
آتي  تهیه و موضوع در جلسه  اعضاي کارگروه 
اجتماعي  فرهنگي،  معاونت  مسئوالن  با حضور 
روستایي  و  شهري  برنامه ریزي  مطالعات  مرکز 
سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور مطرح 
شود و متقابال گزارشي از اقدامات صورت گرفته 

در این زمینه از سوي مرکز مطالعات ارائه شود.
سازوکار  تعیین  کرد:  اظهار  ادامه  در  زیارتي 
اجرایي  دستگاه  کد  اختصاص  براي  اجرایي 
نحوه  پیشنهاد  بررسي  کشور،  دهیاري هاي  به 
دهیاري هاي  براي  حقوقي  مشاور  بكارگیري 
کشور، تعیین سازوکار تشویق و ترغیب دهیاران 

براي حضور در دوره هاي آموزشي و بررسي نحوه 
و شوراهاي  روستایي  امور  دفاتر  جایگاه  تقویت 
این  در  مطرح  موضوعات  دیگر  از  استانداري ها 
نشست بود که مورد بحث و بررسي اعضا قرار 
موارد  از  هرکدام  مورد  در  تصمیماتي  و  گرفت 

مطروحه، اتخاذ شد.
وي در خصوص ترکیب اعضاي کارگروه توسعه 
گفت:   دهیاري ها  انساني  سرمایه  و  مدیریت 
کارگروه هاي  از  یكي  به عنوان  کارگروه مذکور 
و  مسائل  دهیاري ها،  چهارگانه  تخصصي 
مشكالت موجود در زمینه مسایل نیروي انساني 
بررسي  مورد  را  روستایي  مدیریت  و  دهیاري ها 
امور  معاونت  حوزه  مشورتي  بازوي  و  داده  قرار 
شمار  به  خود  تخصصي  حوزه  در  دهیاري ها 
مي رود و بیست و چهارمین نشست آن با حضور 
شوراهاي  و  روستایي  امور  دفاتر  مدیران کل 
لرستان،  مرکزي،  خوزستان،  استانداري هاي 
اردبیل، خراسان شمالي و معاون مدیرکل دفتر 
فارس  استانداري  شوراهاي  و  روستایي  امور 
در  اردبیل  استانداري  میزباني  به  مردادماه   24

شهرستان مشگین شهر برگزار شد.

اقتصاد  کارگروه  نشست  سومین  و  بیست 
مقاومتي و امور مالي دهیاري ها در روز یكشنبه 
11 شهریور با حضور جمعي از مدیران کل دفاتر 
معاون  استانداري ها،  شوراهاي  و  روستایي  امور 
امور دهیاري ها و مدیرکل دفتر برنامه و بودجه 
به  کشور  دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان 

میزباني این سازمان تشكیل شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور، در این نشست چالش هاي 
موجود و راهكارهاي اجرایي در زمینه نحوة تأمین 
منابع مالي دوره هاي آموزشي دهیاران مطرح و 
در خصوص  آن تبادل نظر صورت گرفت و مقرر 
دراین  کارگروه  اعضاي  نظرات  جمع بندي  شد، 
خصوص به دفاتر ذیربط سازمان شهرداري ها و 

دهیاري هاي کشور براي تصمیمات الزم ارسال 
در خصوص موضوع چالش هاي  ادامه  در  شود. 
موجود در زمینة حسابرسي دهیاري ها تبادل نظر 
صورت گرفت. بررسي اصالح کدهاي درآمدي 
سنواتي  بودجه  بخشنامه  در  مندرج  دهیاري ها 
دهیاري ها، دیگر دستور کار این کارگروه بود که 

در خصوص آن بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست جندقیان معاون امور دهیاري هاي 
سازمان، بر ضرورت بررسي  موضوعات پیش روي 
زمینه هاي  در  استانداري ها  و  دهیاري ها 
به  ویژه   توجه  و  مالي  امور  به  انتظام بخشي 
مصادیق  تدوین  و  دهیاري ها  هزینه  مدیریت 

اجرایي آن تأکید نمود.
بیست و سومین نشست کارگروه اقتصاد مقاومتي 

مدیران کل  حضور  با  دهیاري ها  مالي  امور  و 
استانداري هاي  و شوراهاي  روستایي  امور  دفاتر 
قم،  بختیاري،  و  چهارمحال  شرقي،  آذربایجان 

سمنان، کرمان، مازندران، همدان تشكیل شد.
تخصصي  کارگروه هاي  از  یكي  کارگروه  این 
امور  دفاتر  کل  مدیران  ملي  نشست  چهارگانه 
روستایي و شوراهاي استانداري هاست که مسائل 
و مشكالت موجود در زمینه امور مالي دهیاري ها 
را بررسي و پیشنهادهاي مشورتي و راهكارهاي 
امور  معاونت  حوزه  به  را  مناسب  اجرایي 
دهیاري هاي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 

کشور ارایه مي دهد. 

بیست و چهارمین نشست كارگروه توسعه مدیریت و سرمایه انساني دهیاري ها 

در استان اردبیل تشکیل شد

بیست وسومین نشست كارگروه اقتصاد مقاومتي و امور مالي دهیاري ها 

تشکیل شد
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اخــــبـــــار استان

خدمات  و  عمراني  هماهنگي  دفتر  مدیرکل 
دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  روستایي 
سومین  و  بیست  در  مطرح  موضوعات  کشور 
خدمات  و  زیست  محیط  »کارگروه  نشست 
»کارگروه  نشست  وسومین  بیست  و  عمومي« 
فني و عمراني« مدیران کل دفاتر امور روستایي 

و شوراهاي استانداري ها را تشریح نمود.
به گزارش روابط عمومي روابط عمومي سازمان 
اشكان  کشور،  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 
جلسات  تشكیل  ادامه  در  گفت:  جعفرکریمي 
کل  مدیران  چهارگانه  تخصصي  کارگروه هاي 
استانداري ها،  شوراهاي  و  روستایي  امور  دفاتر 
و  فني  »کارگروه  نشست  سومین  و  بیست 

عمراني« در استانداري زنجان تشكیل شد. 
وي افزود: در این جلسه در خصوص »گردش 
روستاهاي  در  اراضي  تفكیک  پیشنهادي  کار 
داراي دهیاري« و »پیش نویس شیوه نامه ارتقاء 

کیفي سیما و منظر روستا »بحث و بررسي شد.
این  در  گرفته  صورت  اقدامات  زمینه  در  وي 
کارگروه گفت: با توجه به وظایف پیش بیني شده 
براي کارگروه فني و عمراني، تاکنون موضوعاتي 

در  دهیاري ها  وظایف  ساماندهي  زمینه  در 
مبتال  مسائل  زماني  دوره  این  در  که  فني  امور 
کارگروه  جلسات  در  باشد  مي  دهیاري ها  به 
خصوص  در  الزم  تصمیمات  و  بررسي  مطرح، 
آنها اتخاذ شد. از جمله آن ها مي توان به تدوین 
پیشنهاد نظام نامه نظارت بر پروژه هاي عمراني، 
دستورالعمل ایجاد بوستان هاي روستایي، شیونامه 
تأمین، احداث و نگهداري سرویس هاي بهداشتي 
عمومي در روستاهاي کشور، دستورالعمل تهیه 
نقشه تیپ پایگاه آتش نشاني روستایي، ساختمان 

دهیاري و غسالخانه و ... اشاره کرد.
جلسه  دستور  گفت:  ادامه  در  جعفرکریمي 
بیست و سومین نشست کارگروه محیط زیست 
امور  دفاتر  کل  مدیران  عمومي  خدمات  و 
روستایي و شوراهاي استانداري ها که در سازمان 
شد،  تشكیل  کشور  دهیاي هاي  و  شهرداري ها 
برنامه  تدوین  پیش نویس شرح خدمات  بررسي 
موضوع  منطقه اي،  پسماند  مدیریت  تفصیلي 
آئین نامه اجرایي جزء )1( بند )ب( ماده 27 قانون 
برنامه ششم توسعه کشور، آسیب شناسي اجراي 
طرح هاي مدیریت پسماند منطقه اي در سال هاي 

بین  پسماندهاي  وضعیت  بررسي  و   96 و   95
راهي در کشور و چگونگي ساماندهي آن ها بود 

که در خصوص آن ها بحث و تبادل نظر شد.
سازمان  قانوني  تكلیف  به  توجه  با  افزود:  وي 
شهرداري ها و دهیاري هاي کشور مندرج در ماده 
27 قانون برنامه ششم توسعه کشور، پیش نویس 
مدیریت  تفصیلي  برنامه  تدوین  خدمات  شرح 
پسماند منطقه اي توسط دفتر هماهنگي عمراني 
و خدمات روستایي این سازمان تهیه شده و به 
منظور استفاده از تجربیات مدیران کل دفاتر امور 
جلسه  در  استانداري ها،  شوراهاي  و  روستایي 

کارگروه مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
تخصصي  کارگروه هاي  کرد:  اضافه  وي 
و  روستایي  امور  دفاتر  کل  مدیران  چهارگانه 
بازوي  کشور،  سراسر  استانداري هاي  شوراهاي 
مشورتي حوزه معاونت امور دهیاري هاي سازمان 
تمامي  در  کشور  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 
روستایي  مدیریت  به  مربوط  تخصصي  مباحث 
مي باشند که در ترکیب هر یک از آن ها، تعدادي 
از مدیران کل دفاتر مذکور بر حسب تخصص و 

عالقمندي خود حضور دارند.

خدمات  و  عمراني  هماهنگي  دفتر  مدیرکل 
دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  روستایي 
کشور گفت: راهنماي آموزشي زیرسازي، آسفالت 
توسط  اجرا  براي  روستایي  معابر  بهسازي  و 

دهیاران تهیه و به استان ها ابالغ شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و 
دهیاري هاي کشور، اشكان جعفرکریمي با اعالم 
مطلب فوق در این زمینه افزود: یكي از وظایف 
مهم دهیاري ها، اجراي طرح هادي، بهسازي و 

آسفالت معابر در سطح روستاهاست و از این رو 
به منظور آشنایي آن ها با مباني کلي، نحوه اجراي 
فنآوري هاي  از  استفاده  و  آسفالت  و  زیرسازي 
این  روستا،  معابر  بهسازي  در  نوین  و  مختلف 
راهنماي آموزشي تهیه و به استانداري ها ابالغ 
مندرج  موضوعات  در خصوص  است. وي  شده 
این  در  گفت:  ادامه  آموزشي  راهنماي  این  در 
خصوص  در  مختصري  توضیحات  ابتدا  راهنما 
و  خیابان ها  روستایي،  معابر  بستر  آماده سازي 

و  قیر  انواع  ادامه  در  و  ارائه  آسفالت  زیر سازي 
که  محصوالتی  نیز  و  آن ها  کاربرد  و  آسفالت 
امكان جایگزینی آسفالت را دارند، معرفي و مزایا 

و معایب هر یک از آن ها تشریح شده است.
جعفرکریمي همچنین گفت: نمونه اي از قرارداد 
در  نیز  پیمانكار  و  کارفرما  بین  آسفالت  اجراي 
تا  این راهنماي آموزشي قرار داده شده  انتهاي 
دهیاران در هنگام انعقاد قرارداد با پیمانكاران از 

آن استفاده نمایند. 

بیست و سومین نشست كارگروه هاي فني و عمراني و محیط زیست و خدمات 

عمومي دهیاري ها تشکیل شد

راهنماي آموزشي زیرسازي، آسفالت و بهسازي معابر روستایي ابالغ شد
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استان  شوراهای  و  روستایی  امور  کل  مدیر 
آذربایجان غربي از انعقاد تفاهم نامة بیمة اماکن 
از  ناشي  خسارات  جبران  منظور  به  روستایي 

حوادث طبیعي و غیرطبیعي خبر داد.
به گزارش خبرنگار ماهنامة دهیاري ها، ِخدرلو 
مدیر کل امور روستایی و شوراهای آذربایجان 
غربي در تشریح مطلب گفت: با توجه به تعدد 
سوانح طبیعی و غیر طبیعی در استان آذربایجان 
با عنایت به دستور مقام عالی استان  غربی و 
مبنی بر بیمه نمودن اماکن روستایی، این دفتر 

به منظور جبران خسارات ناشی از بالیای طبیعی 
و غیر طبیعی، بعد از استعالمات به عمل آمده 
از شرکت های بیمه گر استان، تفاهم نامه ای را 
مفاد   نمود که  منعقد  این شرکت ها  از  یكي  با 
انفجار،  صاعقه،  آتش سوزی،  شامل  تفاهمنامه 
آبگرفتگی  و  سیل  باالتر،  و  ریشتر   3/5 زلزلة 
بر اثر سیالب و رانش زمین که حداکثر سقف 
تعهدات بیمه گر برای هر واحد اعم از ساختمان 
ارزش  به  منزل  اثاث  و  تاسیسات  و  )اعیانی( 
3۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بدون اعمال ماده ده قانون 

بیمة  حق  خصوص  در  خدرلو  می باشد.  بیمه 
ساالنة روستاییان گفت: سهم پرداختِي هر واحد 

مدیر کل امور روستایی و شوراهای استان آذربایجان غربي خبر داد:

انعقاد تفاهم نامة بیمة اماكن روستایي به منظور جبران خسارات 

ناشي از حوادث طبیعي و غیرطبیعي

شغلي  و  علمي  دانش  افزایش  راستاي  در 
آزمون  پنجمین  مرکز  این  کشور،  دهیاران 
مكاتبه اي )غیر حضوري( دهیاران را از تیرماه  
روستایي  امور  دفاتر  همكاري  با  جاري  سال 
به  باتوجه  است،  نموده  برگزار  استانداري ها 
این  توسط  گرفته  صورت  نیازسنجي هاي 
مرکز عناوین آموزش مكاتبه اي به شرح ذیل 

مي باشد:
 1- آشنایی با وظایف، تشكیالت و جایگاه 
اسالمي؛  شوراهاي  و  دهیاری ها  قانونی 

2- قوانین و مقررات  امور مالي و معامالتي 
دهیاري و  شوراي اسالمي روستا؛

و  ساختمان  ملي  مقررات   و  قوانین   -3  
ساخت و ساز در روستا؛

4- مدیریت بحران )اصول ایمنی، آتش نشاني 
و مقابله با حوادث پیش بینی نشده( در نواحي 

روستایي؛
5- مدیریت پسماند روستایي،  لذا در این راستا 
در شش ماهه اول سال جاري در استان هاي  
اردبیل،  غربي،  آذربایجان  شرقي،  آذربایجان 

البرز،  ایالم، اصفهان، تهران،  زنجان، خراسان 
شمالي،  خراسان  رضوي،  خراسان  جنوبي، 
کرمانشاه،  خوزستان،  سمنان،  قم،  قزوین، 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  کرمان،  کردستان، 
گلستان، گیالن، مرکزي، هرمزگان، همدان، 
با شرکت )14824( نفر دهیار برگزار شد )هر 
دهیار 88 ساعت آموزش( که در مجموع کلیه 
دهیاران 13۰4776 نفر ساعت آموزش دیده 

اند.

برگزاري پنجمین آزمون مکاتبه ای دهیاران كشور در شش ماهه اول سال 1397

روستاییان  به  تومان  میلیارد   4۰ گذشته  سال 
استان لرستان، تسهیالت کم بهره با کارمزد %8 
پرداخت شده است.  غالمرضا عبدالهي مدیرکل 
اشاره  با  لرستان  استانداري  روستایي  امور  دفتر 
اشتغال  توسعة  زمینة  در  دولت  برنامه هاي  به 
فرصت های  تقویت  راستاي  در  گفت:  پایدار 
اشتغالزایی، تفاهم نامه اي سه جانبه بین معاونت 
سینا  بانک  محروم،  مناطق  و  روستایي  توسعه 
تخصیص  خصوص  در  لرستان  استانداري  و 
است.  شده  منعقد  روستایي  کم بهرة  تسهیالت 

کارمزد 8  نرخ  با  که  تسهیالت  این  افزود:  وي 
فرصتی  مي شود  واگذار  روستاییان  به  درصد، 
کنون  تا  و  روستاهاست  رونق  برای  مناسب 
منجر به ایجاد 95 طرح اشتغال زایي شده است 
اقتصاد  تقویت  موجب  طرح ها  این  اجراي  که 
در  جامعة روستایي، کاریابی برای نسل جوان و 
جلوگیري از مهاجرت روستاییان به شهر خواهد 
با اشاره به اهمیت برنامه محوری  شد. عبدالهي 
برای جذب کامل سهم اعتبار تسهیالت، اظهار 
استان  بانک های  اغلب  در  اعتبار  جذب  داشت: 

صد در صدی بوده و تاکنون از این محل، مبلغ 
پرداخت  روستایي  تسهیالت  ریال  میلیارد   4۰۰
شده است و در جلسه اي که با سرپرستي بانک 
سینا داشتیم، مقرر شده که 25۰ میلیارد ریال وام 
کم بهره با کارمزد 8 درصد به روستاییان لرستان 

پرداخت شود.
سال  لرستان  استان  که  است  ذکر  شایان 
بانک سینا  اعتبارات  گذشته رتبة نخست جذب 
به روستاییان را در کشور به خود اختصاص داده 

است.

پرداخت وام كم بهره با كارمزد 8% به روستاییان استان لرستان
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بیش از 1۰ هزار عدد پروانه ساختمانی و 45۰ 
دهیاری های  در  تاکنون  مالی  رویداد  هزار 
استان خراسان رضوی به صورت الكترونیكی 

ثبت شده است. 
شوراهای  و  روستایی  امور  دفتر  مدیرکل 
این  اعالم  با  رضوی  خراسان  استانداری 
استان  افزود: سامانه جامع دهیاری های  خبر 
تحت  افزارهای  نرم  شامل  رضوی  خراسان 
وب صدور پروانه ساختمانی و ثبت پروژه های 
دهیاری ها، نرم افزار مالی و بودجه و نرم افزار 
اسالمی  شوراهای  مصوبات  و  جلسات  ثبت 
روستایی و نرم افزار ارزیابی عملكرد دهیاران 
توسط این دفتر تهیه و در حال حاضر در کلیه 
بهره برداری  مورد  استان  این  دهیاری های 

قرار گرفته است.
محمدعلی همدمی نژاد گفت: جهت افزایش 

ضریب امنیت و همچنین بهبود سرعت اجرا، 
در حال حاضر این سامانه بر روی بستر شبكه 

دولت در حال اجرا می باشد.
 1۰۰53 تعداد  تاکنون  افزود:  ادامه  در  وی 
پروانه ساختمانی، تعداد 1145 پایانكار، 13821 
پروژه دهیاری  و بیش از 45۰ هزار  رویداد 
مالی در این سامانه به ثبت رسیده است که 
متنوع  مدیریتی  گزارش گیری های  امكان 
با  متناسب  سیاست گذاری های  اعمال  جهت 

هر شهرستان را فراهم می آورد.
لزوم  به  اشاره  با  نژاد  همدمی  مهندس 
الكترونیكی نمودن کلیه فرآیندهای دهیاری ها، 
گفت: این امر عالوه بر تسهیل در امور مردم 
امور  انجام  جهت  مراجعات  کاهش  و  روستا 
اداری به شهرها، امكان جلوگیری از هرگونه 
می سازد.  میسر  را  احتمالی  سوءاستفاده های 

خراسان  استان  حاضر  حال  در  است  گفتنی 
رضوی با دارا بودن 2436 دهیاری بیشترین 
دارا  کشور  استان های  بین  در  را  تعداد  این 

می باشد.

روستایی  امور  مدیرکل  حسینی  مهندس 
را  جلسه  این  برگزاری  از  هدف  شوراها  و 

برنامه ریزی جهت راه اندازی
محصوالت  فروش  و  عرضه  بازارچه های   

روستایی و عشایر خواند.
وی افزود: در 1۰ شهرستان، ظرفیت تولیداِت 
قالب  در  که  داریم  مطلوبی  بسیار  عشایرِی 
محصوالت  عرضة  بازارچه های  و  نمایشگاه 
گام  اشتغال،  و  اقتصادی  رونق  در  می توانیم 

بسیار خوبی برداریم.

مدیرکل امور روستایی و شوراها گفت: 
فرماندار  حضور  با  بار  یک  روز   1۰ هر 
هر  شهر  شورای  رئیس  و  شهردار  و 
شهرستان برنامه ریزی جهت مكان یابی 
اشتغالی  خود  بازارچه های  راه اندازی  و 
عرضة محصوالت روستایی و عشایری 
برنامه ریزی  بتوان  تا  گردد  تشكیل 
بازاچه های  راه اندازی  جهت  مؤثری 

عرضة محصوالت داشته باشیم.

صدور بیش از 10 هزار  پروانه ساختمانی روستایی به صورت الکترونیکی در 

استان خراسان رضوی

راه اندازی بازارچه های عرضة محصوالت روستایی و عشایری در 
سطح شهرستان های استان خوزستان

مسكونی با محاسبة 9% مالیات، 18۰,۰۰۰ریال 
تعیین گردیده است. مدیر کل امور روستایی و 
خانوار  تعداد  غربي،  آذربایجان  شوراهای 
 129568 را  روستایی  اماکن  بیمه  از  بهره مند 
خانوار برشمرد و افزود: کلیة روستاهای مناطق 

مرزی  به تعداد 78695خانوار و روستاهای فاقد 
دهیاری به تعداد 4159 به ارزش یک میلیارد و 
پانصد میلیون تومان و سایر روستاهای استان با 
مشارکت اهالی )5۰% دهیاری و 5۰% اهالی( 

به تعداد 465۰۰خانوار بیمه گردیده اند. 

 97 خرداد  از  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وي 
که آغاز قرارداد بود تا نیمة اول شهریورماه، از 
بابت سیل و آتش سوزی، مبلغ پنج میلیارد ریال 
براي جبران خسارات وارده به اماکن روستایی 

پرداخت شده است.
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سید کمال پاک فطرت مدیرکل امور روستایی 
از  بازدید  در  فارس،  استانداری  شوراهای  و 
دارویی  گیاهان  توسعة  و  کشت  مرکز  یک 
کشت  گفت:  مرودشت  شهرستان  در  واقع 
عالوه  می تواند  گران قیمت  دارویِی  گیاهان 
این  به  نیاز  کشاورزان،  برای  سودآوری  بر 

محصول را در جامعه تأمین نماید.
امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استانداری فارس، سید  روستایی و شوراهای 
این مرکز که  از  بازدید  کمال پاک فطرت در 
دانش بنیان  شرکت های  محققین  توسط 
نجات  راهكار  گردیده،  راه اندازی  و  تأسیس 
کشت  توسعه  را  کم آبی  بحران  از  فارس 
گیاهان دارویی با در نظر گرفتن نیاز بازارهای 

از تكنولوژی  داخلی و خارجی و بهره مندی 
کارآمد بیان کرد.

مدیرکل امور روستایی استانداری فارس هدف 
از این بازدید را حمایت از طرح های اشتغال زا و 
توسعة روستایی بیان کرد و گفت: در راستای 
امید  و  تدبیر  دولت  برنامه های  و  سیاست ها 
در خصوص توانمندسازی روستاییان از طرح 
کاشت گیاهان دارویی در زمین های کوچک 

جنب منازل استقبال و حمایت می کنیم.
وی با بیان اینكه بستر مناسِب کشت گیاهان 
خاک  و  مناسب  هوای  و  آب  شامل  دارویی 
حاصلخیز، در استان فراهم است، گفت: ورود 
و  روستاها  توسعة  بحث  به  کشور  محققین 
توانمندسازی کشاورزی، بسیار الزم، کارآمد و 

موجب جلوگیری از فرار مغزها و سرمایه های 
مادی و معنوی کشور است.

پاک فطرت در پایان این بازدید، ضمن تقدیر 
و تشكر از مدیر مرکز کشت و توسعة گیاهان 
طرح  این  دست اندکاران  دیگر  و  دارویی 
گیاهان  کشت  امر  در  است  ضروری  گفت: 
دارویی دستگاه های اجرایی نیز از جمله جهاد 
کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، میراث 
همكاری های  نیز  گردشگری  و  فرهنگی 

بیشتری داشته باشند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل امور 
خوزستان  استانداری  شوراهاي  و  روستایی 
مشترک  همكاری های  افزایش  راستای  در 
معظم  مقام  منویات  مطلوب تر  تحقق  جهت 
رهبری)مدظله العالی(، احكام برنامة پنج ساله 
راهبردهای  نمودن  عملیاتی  و  کشور  ششم 
متوازن  توسعة  با  مرتبط  اجرایی  و  کالن 
و  فقر  کاهش  محوریت  با  خوزستان  استان 
توانمندسازی نیازمنداِن ساکن روستا و مناطق 
محروم، این اداره کل تفاهم نامه ای را  با کمیتة 

امداد امام خمینی)ره( منعقد نمود.
شوراها،  و  روستایی  امور  مدیرکل  حسینی 
عدالت  شاخص  بهبود  جهت  در  کوشش 
اجتماعی را به عنوان یكی از الویت های اصلی 
نظام مقدس جمهوری اسالمی برشمرد و افزود: 
مذکور  تفاهم نامة  انعقاد  با  و  راستا  همین  در 

اختصاص  ریال  میلیارد   5۰۰ بر  بالغ  اعتباری 
یافته که از این محل براي 2۰۰۰ نفر از ساکنین 

روستا شغل ایجاد شده است.
تفاهم نامه  این  اهداف  دیگر  از  پایان  در  وي 
اشتغال  توسعة  و  ایجاد  جهت  در  تالش  را 
پایدار به عنوان مهمترین راهكار توانمندسازی 

توسعه  جهت  در  تالش  نیازمند،  خانواده های 
مهاجرت  از  پیشگیری  و  روستاها  پایدار 
روستاییان به شهرها و توسعة اشتغال های مولد 
مالی  بنیة  تقویت  و  درآمد  افزایش  منظور  به 

روستاییان از طریق ایجاد اشتغال دانست.

انعقاد تفاهم نامه ای بین كمیته امداد امام خمینی)ره( و اداره كل امور 

روستایی و شوراهاي استان خوزستان

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس:

توسعه روستاهای استان فارس با تکیه بر كاشت گیاهان 
دارویی و كم آب بر
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نــمــایه نــشـــر

 مجموعه حاضر ویراست دوم کتاب حقوق و قوانین روستایي )جلد1 و 
2( مي باشد که در سال 1392 توسط مرکز مطالعات برنامه ریزي شهري 
مجموعه،  این  دوم  ویراست  و  دوم  چاپ  رسید.  چاپ  به  روستایي  و 
و  تدوین  تألیف،  طالشي  مصطفي  و  موسوي  عارف  سید  توسط  که 
انتخاب  با  همزمان   ،1396 سال  تابستان  در  است،  شده  گردآوري 
شوراهاي اسالمي روستا و انتصاب دهیاران، از طریق مرکز مطالعات 
برنامه ریزي شهري و روستایي، با همكاري معاونت امور دهیاري هاي 

سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور به چاپ رسید. 
توسعه  امور  متولیان  بیشتر  چه  هر  آشنایي  براي  زمینه سازي  قطعًا 
روستایي، با ضوابط و مقررات قانوني و حدود و ثغور وظایف محوله، 
رعایت  و  وظایف  اجراي  شدن  قانونمند  در  انكاري،  قابل  غیر  نقش 
بر  مشتمل  مجموعه  این  اساس،  همین  بر  دارد؛  روستاییان  حقوق 
قوانیني است که ناظر بر امور مدیریت و توسعه روستایي بوده و منبع و 
مأخذ ارزشمندي است که شامل  بخش هاي  متنوعي  از جمله:  قوانین ، 
بخشنامه ها،  دستورالعمل ها،  اساسنامه  ها،  آیین نامه ها،  تصویب نامه ها، 

شیوه نامه ها و ... است.
آنچه که از محتوا و سرفصل هاي مجموعه مذکور مشهود است، اینست 
که این مجموعه، با هدف آموزش و آشنایي مدیران و کارشناسان حوزه 
و  بخشداران  روستا،  اسالمي  دهیاران، شوراهاي  روستایي، بخصوص 
فرمانداران، تدوین شده است. فصل هاي جلد اول و دوم این مجموعه 

به شرح ذیل است:
 جلد اول کتاب موصوف مشتمل بر: کلیات و مفاهیم حقوق و قوانین 
روستایي، حقوق و قوانین مدون روستایي، قوانین و مقررات روستایي 
و برنامه هاي توسعه، قوانین و مقررات طرح ها و پروژه هاي روستایي، 

پدیدآوران: سید عارف موسوي، مصطفي 
طالشي

ناشر: مرکز مطالعات برنامه ریزي شهري 
و روستایي

چاپ دوم: 1396
چاپ اول: 1392

شمارگان: 1۰۰۰ نسخه

روستایي،  اراضي  افراز  و  تفكیک  روستایي،  اراضي  مقررات  و  قوانین 
نظارت بر ساخت و ساز در روستاها، مقررات ملي ساختمان در روستا و 

محیط زیست و پسماند روستایي است.
جلد دوم کتاب مذکور، در برگیرنده مباحثي همچون: قوانین مدیریت 
با شوراهاي  مرتبط  مقررات  و  قوانین  و تشكیالت،  )ساختار  روستایي 
مالي  امور  و  دهیاري ها  با  مرتبط  مقررات  و  قوانین  روستا،  اسالمي 
دهیاري ها و شوراهاي اسالمي روستا(، قوانین و مقررات منابع طبیعي، 
قوانین و مقررات تعاون و مشارکت روستایي، قوانین و مقررات بیمه هاي 
روستایي،  گردشگري  و  فرهنگي  میراث  مقررات  و  روستایي،  قوانین 
قوانین و مقررات حمل و نقل و راه روستایي،  قوانین و مقررات آب و 
آبیاري، قوانین و مقررات امور ایمني و مدیریت بحران روستایي و سایر 
قوانین و مقرراتي که الزم است مدیران محلي، در عرصه مدیریت و 

توسعه روستاها با آن آشنایي داشته باشند، مي باشد.
موصوف،  کتاب  نگارندگان  براي  موفقیت  آرزوي  ضمن  پایان  در 
پژوهشگران حوزه  و  دانشجویان  اساتید،  تمامي  به  این کتاب  مطالعه 
شوراي  اعضاي  و  دهیاران  بویژه  و  روستایي  مدیریت  و  برنامه ریزي 
پیشنهاد  دارند،  فعالیت  محلي  مدیریت  عرصه  در  که  روستا  اسالمي 
مي شود. امید است مدیران محلي )دهیاران، اعضاي شوراي اسالمي 
مقررات  و  قوانین  فراگیري  و  آشنایي  با  بتوانند  بخشداران(،  و  روستا 
در چارچوب  و  آگاهانه  روستایي،  توسعه  و  در عرصه مدیریت  موجود 
به  محوله شان،  امور  با  مرتبط  مقررات  و  قوانین  و  اختیارات  و  حدود 
مدیریت مطلوب روستاها پرداخته و در راستاي توسعه هر چه پایدارتر 

نواحي سكونتگاهي روستایي، قدم بردارند.

حقوق و قوانین روستایي
 محمد دالوند
كارشناس مركز مطالعات برنامه ريزي شهري و روستايي



مقدمه
در راستاي ارتقاي وضعیت ایمني و ارایة خدمات آتش نشاني در روستاها، برنامة احداث و تجهیز پایگاه هاي آتش نشاني روستایي از اقدامات 
مهم این سازمان مي باشد. پایگاه آتش نشاني روستایي به صورت شبانه روزي فعالیت مي کنـد و نیـروي انـساني و تجهیـزات آن بایـد در تمام 
طول شبانه روز آماد گي انجام عملیات را داشته باشند. بر همین اساس در جهت تأمین بخشي از نیروي انساني پایگاه هاي مذکور و همچنین 
با توجه به هماهنگي هاي به عمل آمده با ستاد کل نیروهاي مسلح و عنایات مقام معظم رهبري- فرماندهی کل قوا )مدظله العالي(- مجوز 
جذب و افزایش سهمیة نیروهاي وظیفه پایگاه هاي آتش نشاني روستایي کشور براي سال هاي 98-97 صادر گردید تا زمینة خدمات رساني 

مطلوب تري به جامعة روستایي فراهم گردد.
اقدامات، ضوابط و مقررات جذب کارکنان وظیفه در پایگاه هاي آتش نشاني روستایي

به منظور ساماندهي فرآیند جذب کارکنان وظیفه، اقدامات ذیل در قالب ضوابط، مقررات و شیوه نامه هاي الزم تهیه و براي اجرا ابالغ شده 
است: 

1- ابالغ مجوز جذب کارکنان وظیفة مأمور در پایگاه هاي آتش نشاني روستایي طي نامة شمارة 4215 مورخ 1397/۰2/۰4 
2- تهیه و ابالغ شیوه نامة جذب و بكارگیري کارکنان وظیفة مأمور در پایگاه هاي آتش نشاني روستایي در سالهاي 98-97 طي نامة شمارة 

6856 مورخ 1397/۰2/18
3- ابالغ مقررات انضباطي کارکنان وظیفة مأمور به دستگاه هاي دولتي و اجرایي کشور طي نامة شمارة 8524 مورخ 1397/۰2/25

4- برنامه ریزي براي برگزاري دورة آموزشي علمي و عملي براي کارکنان وظیفه، پس از پایان دورة آموزش نظامي حداقل به مدت دو هفته
5- ابالغ بخشنامه حقوق و مزایاي کارکنان وظیفه در سال 1397طي نامه شماره 211۰5 مورخ 1397/۰5/۰6

6- ابالغ فرم ثبت حوادث و آتش سوزي در پایگاه هاي آتش نشاني روستایي 
7- درج کلیة اطالعات و مكاتبات مذکور در آدرس اینترنتي imo.org.ir )سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور( صفحه اصلي با عنوان 

ابالغیه هاي سرباز آتش نشان 
فرایند جذب و بكارگیري کارکنان وظیفه 

1- اطالع رساني جهت جذب کارکنان وظیفه در سطح استان
2- بررسي اولیة درخواست افراد، توسط دفتر امور روستایي و تطبیق با شرایط عمومي و اختصاصي جذب 

3- اعالم اسامي نیرو هاي وظیفة منتخب از میان مشمولین واجد شرایط مطابق دستورالعمل هاي ابالغي به معاونت امور دهیاري ها به همراه 
برگة اعزام و فرم هاي تعهد دهیاري و نیروي وظیفه

4- بررسي در معاونت امور دهیاري ها و اعالم اسامي واجدین شرایط به ستاد کل نیرو هاي مسلح جهت صدور امریه
5- اعزام نیرو هاي وظیفة منتخب براي گذراندن دورة آموزش نظامي در سپاه پاسداران انقالب اسالمي

6- انجام هماهنگي الزم براي برگزاري دوره آموزشي علمي و عملي براي کارکنان وظیفه حداقل به مدت دو هفته بالفاصله پس از اتمام 
دورة آموزش نظامي توسط دفتر امور روستایي و شورا هاي استانداري 

7- اعزام کارکنان وظیفه به پایگاه آتش نشاني محل خدمت تعیین شده پس از پایان دورة آموزش نظامي و گذراندن آموزش هاي تخصصي 
8- نظارت کافي بر اجراي آیین نامه هاي حقوق و مزایاي ابالغي ستاد کل نیرو هاي مسلح و نظارت بر پرداخت مستمر حقوق و مزایا و بیمه هاي 

کارکنان وظیفه توسط استانداري ها و واحـد هاي تابعه و ارسال منظم فیش هـزینة آموزش و
 فیش هاي مربـوط به بیمـه هاي چهـار گانه )پایه، مكمل، بازنشستگي و عمـر  و  حـوادث( و ممانعت از هر گـونه بكار گیري کارکنان وظیفه در 

خارج از چارچوب وظایف محوله و یا سایر ادارات

يك صفحه، يك آموزش 

سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور
معاونت امور دهیاری ها

دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی


