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 :چكيده

شكست سياست هاي توسعه از باال به پايين، فرصت طرح رويكردهاي مردم محور را فراهم كرده است. در 

در  بازيگراني فعال و توانمند در عرصه اداره امور محلي مطرح مي شوند.رويكردهاي جديد مردم به عنوان 

درصد عوارض متمركز به روستاها چند  30راستاي مديريت محلي بعد از انقالب تاسيس دهياري ها و اختصاص 

سالي مي گذرد و به پشتوانه ي اين قوانين مديريت روستايي به طور نسبي قوام گرفته است، ضروري است 

دي ها و رفع كاستي ها رد اين نهاد مردمي مورد بررسي قرار گرفته تا زمينه مناسبي براي افزايش توانمنعملك

  فراهم شود.

 اين پژوهش در پي پاسخ به اين سوال است كه آيا مديريت جديد روستايي باعث توسعه روستا شده است؟

قادر  ين ريها به عنوان يك مديريت نومطرح شده اند از اين قرار مي باشند؛ دهيافرضياتي كه در پژوهش 

، مي توانند با وظايف مشخصي كه بر عهده دارندخواهند بود چهره زندگي روستايي را متحول نمايند، دهياريها 

از در اين پژوهش  ايداري و ماندگاري داشته باشند.نقش اصلي را در حركت توسعه روستايي كشور به سمت پ

هاي اين مطالعه  مشاركت بهره گرفته شده است. سه روش در گردآوري داده نظريه  حكمراني جديد ونظريات

به كار رفته است كه شامل: مطالعه اسنادي (بررسي اسناد و مدارك مربوط به اساس نامه ها و قوانين مربوط 

استفاده شده است و در روش  ، و بحث گروهينيمه ساخت يافته ي) و در روش كيفي، از مصاحبه هايدهيار

جامعه آماري روستاهاي شهرستان دلفان مي باشد و جامعه نمونه از روش پيمايش استفاده شده است.  كمي

 روستايي ده فيروزوند مي باشند، نمونه گيري به روش تصادفي صورت گرفته است. انساكن

د دارد و وجو توسعه اجتماعي روستائيكه رابطه معناداري بين مديريت جديد روستا و نتايج حاكي از اين است 

همچنين  همچنين بين مديريت جديد روستايي و عمران و آباداني روستا رابطه معنادار وجود دارد و يافته ها

يافته هاي كيفي . وجود داردرابطه  ابعاد زيست محيطيمديريت نوين روستايي و حاكي از اين است كه بين 

فات، و رفع اختال ه وسيله دهيار و همچنينكت مردم بحاكي از رضايت مردم نسبت به برانگيختن روحيه مشار

 پايانه مسافربري در روستاي مذكور مي باشد. بهبود شبكه دفع فاضالب و دفن زباله و بهبود
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 مقدمه

 اجتماعى، سياسى، ابعاد در اخير سال يكصد در شايد و گذشته دهة چند طى ايران در روستايى مديريت

 . است بوده متخصصين و برنامه ريزان چالش و معضل ترين حساس و مهمترين از يكى و فرهنگى اقتصادى

 گفتة به كه روستائيان و روستا براى دارد. اى العاده فوق اهميت ابعادش از هر يك در كه قدر همان مسئله اين

 باشد. مي اهميت حائز است، آنها استوار بر ايران جتماعىا حيات اساس تونبلم

مديريت  اصالت ارضي رخ داد دولت سعي داشت خالءناشي از حذف قدرت هاي سياسي و بعد ازآن كه 

كسب كنند زيرا كه دولت  هيچ كدام از اين قوانين نتوانستن موفقيت چنداني ،مالكان در روستاها را پر نمايد

جمله تصميم گيري وبرنامه ريزي وسازماندهي اين تشكيالت را خود بر عهده داشت و  وظايف از بخش عمده

خود خواسته روستائيان وتحكم واعمال  ودند لذا مي توان گفت عدم مشاركتعمدتاً مردم كنار گذاشته شده ب

ب اسالمي قدرت دولت علت عمده عدم توفيق تعاوني ها وانجمن ها ي ده در نواحي روستايي در قبل از انقال

 . )1376،28در ايران بوده است (طالب ،

به خاطر از هم پاشيده شدن مديريت متمركز روستايي وتداخل فعاليت هاي در ايران  در كل مديريت روستايي

سازمان ها وزارتخانه هاي دولتي بدون هماهنگي با يكديگر در نواحي روستايي در كنار مسائل ديگر روستائيان 

د كه از خود سلب مسئوليت كنند و خود را در تصميم گيري واجراي برنامه هاي توسعه را بر آن داشته بو

 ويا حل هر مشكلي را از دولت ومقامات دولتي بخواهند . ايي ناتوان يافته وانجام هر كاريروست

ون و بررسي فرايند تحول مديريت روستايي در ايران نشان مي دهد كه همواره راهبردها ي منتخب مبتني بر آزم

خطا بوده و فقدان يك مشي سازمانده در درازمدت كامال محرز و مشهود مي باشد. با وجود اين استقرار دهياري 

ها در روستاها زير نظر شوراي اسالمي روستايي به عنوان نهاد اجرايي مرحله تكاملي فراز و نشيب تحول 

يريت روستايي و استمرار حيات مديريت محلي مديريت روستايي مي باشد. بنابراين ايجاد زمينه براي توفيق مد

 در تصميم گيري و متمركز در اجرا خواهد بود.

 از وري ه بهر و مكان دقيق كنترل و اداره با محلي جوامع هاي فيتظربر متكي روستايي جديد مديريت آينده

 براي ها ريزي برنامه دقيق عملكرد ها، سرمايه تمركز و ارتباطات شدن جهاني مقطع در .باشد مي منابع موجود



 روستايي توسعه جديد مديريت لذا . است فردگرائي و خودكامگي با مقابله محلي، و نواحي روستايي توسعه

 تحليل به قادر و كارقراردهد دستور در را مشاركت و گرائي جمع ابتكارها، بروز توسعه محلي، درك بايد

 باشد روستايي فضاهاي محيطي زيست - داراي تائيروس مديريت وصف اين و با اجتماعي اقتصادي، مشكالت

 مديران عنوان به دهياران الزاماً كه است سازندگي كلي مفهوم و سازوكار ) يك230 : 1382 لنگرودي، مطيعي(

 مؤثر گامي راستا اين در تا باشند قادر بايد مردم خودياري و و مشاركت دولت اهتمام به عنايت با روستا جديد

 .بردارند

  حكمروايي يعني روستايي نواحي اداره فرايندهاي نوين سوي به دولت از گذار اخير، هه هايد در

به  و مي شود مدني محسوب جامعة و حكومت بين مرز كه شده مطرح روستايي مناطق در )6: 1378(حقيقي،

 پياده و براي طراحي محلي اجتماعات و شهروندان خصوصي، شركتهاي ها، حكومت مشاركت بر نحوي

 افزايش تأكيد بر حكمروايي  .دارد داللت زيست محيطي و اجتماعي اصالحات ، اقتصادي هاي سياست سازي

 اجرا دارد و ريزي برنامه گيري، تصميم از اعم خود به مربوط امور كليه در شهروندان مشاركت و دموكراسي

  Cheshire et al., 2007)  ( نددار دخالت امور در تمامي فعال و آگاهانه اي گونه به شهروندان آن در كه

مديريت جديد روستايي بر توسعه روستا مي  دهيار به عنوان در اين مقاله بررسي تاثير اساسى، حال هدف اين با

 نيز و شناخت اين در تواند بررسي و ارزيابي عملكرد دهيار به عنوان  مديريت روستايي  مى  است بديهى  .باشد

 افتد. مؤثّر امر متولّيان سوى از گيرى تصميم و سازى تصميم اتّخاذ براى

 روش تحقيق:

 استفاده شده است.تحقيق كيفي و كمي در پژوهش حاضر از تلفيق 

هاي گوناگون  ). به روش18:  1387(محمدي، ور مؤثر در يك پروژه به كار گرفتتوان به ط دو روش را مي

 يگر پيوند زد.هاي كيفي و كمي را در يك طرح تحقيقي به يكد توان روش مي

 دهد. چهار شيوة تلفيق اين دوره را در يك تحقيق در تصوير زير نشان مي

 ها) (گردآوري از هر دو نوع داده← كيفي  . 1

 كمي

 3موج  2موج  1موج كمي  . 2

 دهد)  كيفي (به تحقيق ميداني ادامه مي  



 نتايج) كيفي (تعميق و ارزيابي ←كمي (پرسشنامه)  ←كيفي (اكتشافي )  . 3

 ).404: 1388كمي (آزمايش)(فليك،  ←كيفي (مطالعه ميداني)  ←كمي (پيمايش)  . 4

در پژوهش حاضر از حالت سوم پيروي شده است. ابتدا سعي شد كه براي شروع پژوهش و آشنايي اوليه با 

اده شود و بعد از يافته استف سازمان مكان مورد مطالعه و همچنين جامعة آماري و نوع سؤاالت از مصاحبات نيمه

شناخت اوليه نسبت به مكان و حذف برخي سؤاالت و فرضيات كه در مصاحبات اوليه مكشوف گرديدند. در 

اين مرحله بيشتر از بحث گروهي بهره گرفته شد و بعد از اين مرحله سعي شد، با استفاده از پيمايش، وارد مكان 

تري براي  هاي عميق ها پي برده شد كه نياز به مصاحبه امهمورد مطالعه شود؛ اما بعد از تجزيه و تحليل پرسشن

ها هست؛ پس براي بار دوم به مصاحبه پرداخته شده است؛ البته در اين مرحله  شدن فرضيه ارزيابي و مكشوف

 ها به طور عميق انجام شد. مصاحبه

نه روستاي ده فيروزوند ستان دلفان مي باشد، و جامعه نموه آماري در اين پژوهش روستاهاي اطراف شهرجامع

 مي باشدو نمونه گيري به صورت تصادفي انجام شده است.

به بررسي متغيرهاي مورد نظر در دو سطح  SPSSافزار  در تحليل كمي با استفاده از تكنيك پرسشنامه و نرم

 توصيفي و استنباطي پرداخته شد.

ايي كه حين مصاحبه تهيه شده بودند، به بازخواني ه ها و ديدن فيلم ها، مرور يادداشت كردن مصاحبه بعد از پياده

مكرر آنها پرداخته شد و بعد از آن به جداكردن موضوعات و مفاهيم پرداخته، جمالت و عبارات نزديك به هم 

 را در يك جدول جداگانه قرار داده شده است.

 مباني نظري

 حكمروايي

د امور عمومي در سطوح مختلف از خرد تا كالن حكمروايي اعمال اقتدار سياسي،اقتصادي و اداري در پيشبر

است بدين سان ، حكمروايي تدوين و اجراي سياست ها در امور عمومي است. حكمروايي معنايي گسترده تر از 

دارد و در واقع، هم نهادهاي رسمي قدرت و هم نهادهاي مدني را در بر مي گيرد.عالوه بر اين،  مفهوم حكومت

حكمروايي است.در بسياري از كشورها، اختيار اداره امور مردم خوب جزيي ازمفهوم  ز اجزاء حكومتبسياري ا

طي زمان،از حاكمان منفرد به حكومت هاي قدرتمند و اكنون به گستره وسيعي از نهادهاي مشاركتي منتقل شده 



ي خود نقش است.امروزه گروههاي مختلف مردم به موازات نهادهاي حكومتي، در اداره امور شهر و محل زندگ

 ).Oxford, 2001دارند(

حكومت  اداري ساختار كه داشت توجه نكته اين به بايد روستايي حكمروايي شكل گيري مراحل زمينه در

در   پدرساالري دوره از روستايي حكومت.  تحول شده است چار د كشورها اكثر در اخير دهه هاي در محلي

 ويك بيست قرن آستانه در حكمروايي جديد دورة به بيستم و قرن اواسط در دولتگرا دورة به بيستم، قرن اوايل

 ساماندهي روستايي، سياست اجراي بازساخت شكلگيري و از بخشي بازتاب هم گذار اين. است يافته متغيير

است   بوده ذكر قابل روستايي دورههاي نواحي در قدرت توزيع و روستايي ، محيطهاي اقتصاد جوامع،

).(Woods, 2005: 160 

 :نمود ارايه زير صورت به ميتوان را گذر اين

 و به ويژه منابع كنترل با روستايي جوامع در قدرت تاريخي توزيع ديدگاه از :گرايي دولت تا پدرساالري از -1

 ديگر تا فراهم ساخت زمينداران براي را امكان اين زمين از ثروت حاصل .است گرفته مي صورت زمين كنترل

 و عمومي در خدمات مشاركت فرصت و نموده خريداري را وسايل حمل ونقل مثل يدتول كمياب منابع

 احزاب هاي انحصاري، باشگاه به دسترسي ثروت و فرصت منزلت اجتماعي، .گيرند به دست نيز را حكومت

گرفت  شكل و پدرساالري سياسي زدوبند ترتيب بدين و ساخت را امكانپذير اجتماعي شبكه هاي ، خصوصي

(Woods, 1997 ). 

حكومت  گسترش طرف، يك از . شد همراه تضاد اساسي با جديد، دورة :حكمروايي تا دولتگرايي از -2

 تلقي شد پدرساالري دوره اشراف ساالري از بعد جامعه روستايي شدن ساالري مردم عنوان به منتخب، محلي

ديگر،  طرف از وجود، اين با  .كرد كمك نمود، را كنترل روستايي نواحي آن طريق از كه مبنايي ايجاد به و

از  حمايت براي را روستايي نواحي در دولت به مداخلة نياز و بود بي سابقه تمركز ميزان شامل ايستا دوره اين

محصوالت  قيمت و بازار تضمين براي شامل اقداماتي و د نمو مي منعكس سرمايه داري اقتصادي فعاليت

 و انرژي ثابت عرضه تضمين كشاورزي، و نوسازي گذاري سرمايه ه،ياران دادن با ريسك كاهش كشاورزي،

 ارتقاي اراضي، كاربري توسعه طريق كنترل از كشاورزي اراضي حفظ و شده ملي صنايع از طريق منابع

 كمك به جمعيت مهاجرت و ساماندهي روستايي نواحي از تفريحي استفادههاي با ساماندهي يحي تفر استفاده

 فضاي در كه شدند ايجاد مراكز دولتي اهداف، اين به دستيابي براي .بود روستايي توسعة در گذاري سرمايه



 فعاليت محلي مردم مشاركت دموكراتيك بدون اغلب اما منتخب، محلي ساختار حكومت با همراه روستايي

 (Woods and    :Goodwin: 2003) ميكردند

 :مي باشند زير ه قرارحكمروايي ب شاخصهاي و معيارها مهمترين كلي به طور

 كه نهادهاي ميانجي طريق از يا مستقيماً بايستي (زن و مرد) تمامي شهروندان اصل، اين اساس بر : مشاركت − 

 مبناي آزادي بر مشاركتي چنين .باشند داشته شركت فرايند تصميمگيري در باشد آنها عاليق نشاندهنده

 ميگيرد؛ صورت انجمنها

 قدرت در صاحبان اگر ديگر بيان به .دارد قانونمداري با اصل نزديكي ارتباط گيويژ اين :بودن پاسخگو −

 پيدا مي كنند؛ مشروعيت ند باش پاسخگو مردم عموم مقابل

 تأكيد آنان رفاه بهبود جهت شهروندان عموم براي برابر آوردن فرصتهاي فراهم بر عدالت اصل :عدالت −

 شود؛ ايجاد آنها ميان تبعيضي اينكه بدون دارد

 و بهينه مصرف با مردم عموم به خدمات اعطاي تضمين اصول حكمروايي، از اصل اين اثربخشي: و كارايي −

 دارد؛ دنبال به را دسترس در منابع عاقالنة

ايمني محيط  و بهداشت ، شهروندان براي امنيتي وجود سيستمهاي انگر نماي حكمروايي ، امنيتامنيت− 

 مناسب سياستهاي و پيادهسازي توسعه طريق از اختالف حل رنده ضمانتهايگي بر در همچنين .است زيست

 (UN-.HABITAT, 2004)باشد مي محلي

حكمروايي خوب، به طوركلي، مشاركت برابر تمام افراد ذي نفع در طراحي و تدوين سياست ها و عملكرد 

شاركت اغلب از طريق انتخاب برابر نهادهايي است كه بر ابعاد مختلف امور زندگي مردم اثر گذار هستند. اين م

آزاد نمايندگان مردم اعمال مي شود.  بر اين اساس ،حكمروايي خوب بر حسب پاسخگويي كامل به افراد  ذي 

نفع در جريان فعاليت يا كاركردهاي نمايندگي افراد انتخابي،چه در حوزه ي حكومت مركزي يا محلي،مديريت 

 هاي عمومي و يا نهادهاي جامعه مدني تعريف مي شود. دولتي يا شركتهاي اقتصادي ،سازمان 

 خصوصيات حكمروايي خوب

اين گونه حكمروايي متضمن آن است ؛ مشاركت،شفافيت،پاسخگويي،اثربخشي،برابري جويي،حكومت قانون

كه الويت هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي در سطح اقشار مختلف جامعه فراگير باشد و صداي فقيرترين و 

 .)  (Kipnis,2008:11 ذيرترين آحاد نيز در تصميم سازي مرتبط با تخصيص منابع توسعه شنيده شودآسيب پ



 مفهوم مشاركت

مفهوم واره مشاركت، امروزه تبديل يه يكي از واژه هاي كليدي در فرهنگ توسعه شده است با وجود اين هنوز 

تر مشاركت نزد كارشناسان مختلف يك برداشت مشخص و يكسان از مشاركت وجود دارد و به بيان ساده 

 توسعه، معاني متفاوتي مي دهد. بعضي از تعاريف مشاركت عبارتند از:

مشاركت عبارت است از حساس سازي مردم جهت افزايش قدرت و توانايي پذيرش و پاسخ آنان در برابر -1
 پروژه هاي توسعه است.

است(شعبانعلي فمي،  2F3عيين شده توسط خودشانمشاركت عبارت از مداخله داوطلبانه مردم در تغييرات ت-2
1383،3-1.( 

مشاركت عبارتست از دخالت مردم در توسعه و تكامل خود، زندگيشان و محيط زيست خودشان -3
 ).FAO,1998است(

مشاركت مردم به معناي شركت داوطلبانة و ارادي آنها در فرايند توسعه است. اين مشاركت نمي تواند از روي 

گيرد. آنچه كه در زمينة توسعه روستايي بيشتر بايد مورد توجه واقع شود، اين است كه چگونه اجبار صورت 

دخالت مؤثر كساني را كه معاش آنها وابسته به روستاست، در امر توسعه تحقق بخشيم. اين دخالت در سرنوشت 

 ). 1373اده، و تعيين خط مشي زندگي بوسيلة مردم و براي مردم را مشاركت مي ناميم (ابراهيم ز

روشهاي مشاركتي به منظور تركيب دانش بومي با ديدگاه ها، اولويتهاي موجود در فرايند توسعه و در عين حال  

 )Guijt and Shah, 1999توانمندسازي مردم محلي شكل گرفت (

اصوالً روشهاي مشاركتي در هر زمينه اي از علوم اجتماعي كه انسان را بعنوان يكي از مؤلفه هاي اصلي خود  

معرفي مي كند از جمله مديريت قابل بكارگيري است. برخي از انديشمندان روشهاي مشاركتي را بعنوان 

ص نقشي فعال براي اظهار دانش روشهايي براي پي ريزي فرايندهاي گروهي كه در آن افراد عادي و غيرمتخص

مشاركت  )،Van Asselt and Rijkens-Klomp, 2002و اطالعات خود بر عهده دارند، تعريف مي كنند(

شامل مهيا كردن منابع مردم محلي و لحاظ نمودن آنها در برنامه هايي براي ايجاد كارايي و تأثيرات مؤثر در 

شاركت به حق در ادبيات توسعه روستايي هم در بعد مفهوم م ).(lowe et al, 1999, 12 توسعه است

استراتژيكي و هم در سطح محلي اهميت ويژه اي يافته است. اين اصطالح به رابطه بين بخش هاي عمومي، 

                                                           
۳ Self- determined change 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_aset=V-WA-A-W-BBY-MsSAYVA-UUA-U-AABWUBDAYY-AAWEZADEYY-VUZEEUCWC-BBY-U&_rdoc=70&_fmt=full&_udi=B6V91-4DS67Y2-1&_coverDate=11%2F10%2F2004&_cdi=5885&_orig=search&_st=13&_sort=d&view=c&_acct=C000055263&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1901209&md5=e9aeff3781246ceb3a899286e5df4835#bib22


 خصوصي و داوطلبانه برمي گردد كه بصورت رسمي شكل مي گيرد و برنامه هاي توسعه را اداره مي كند

.(Yarwood,2002: 275) 

 وستايي در ايران باستانمديريت ر

با توجه به اينكه اساساً شيوه ي زندگي در ايران باستان عمدتاً روستايي بوده است. حاكمان و پادشاهان براي 

عمران و آباداني روستا اهميت خاصي قائل بودند و همچنين از كتاب اوستا بر مي آيد كه در دين زرتشت، 

 ).85-86-1383بر خوردار يوده اند(شاه حسيني،روستا نشينان از اهميت و اعتبار بااليي 

يست، بلكه نام ندوره ي ماد: ويس واحد اقتصادي جامعه بود. و ويس تنها به معني خاندان و عشيره و عشاير 

متداول دهكده و نقطه ي مسكوني نيز مي باشد و اين مي رساند كه درآغاز دهكده ها عشيرتي و خانداني بوده 

ويس در اوستا تنها پير، شيخ خاندان و عشبره نبود، بلكه رئيس ده، دهخدا نيز محسوب مي  اند، بنابراين خداوند

گشت.  با مطالعه ي طرز سازمان اجتماعي مادها مشخص مي شود كه نحوه ي سازمان روستاها واياالت در 

 روستاها با حفظ اساس سازمان خانواده وقبيله محفوظ شده است (همان)

يني فراواني براي استقرار فئوداليسم قطاعي در قلمرو عوره هخامنشيان زمينه هاي در د دوره هخامنشيان:

شاهنشاهي وجود داشت و زمين داران بزرگ به هر عنوان، داراي گماشتگان يا مباشراني بودند كه به جاي آنان 

به سود وي و زيان با روستائيان به تصفيه حساب مي پرداختند. اين مباشران چون گماشته ارباب بودند، ناگزير 

 روستائيان كارسازي مي كردند(همان). 

دوره ي اشكانيان: در اين دوره طبقه ي فئودال هرگاه اراده مي كردند، رعاياي خود را براي جنگ با دشمنان 

خارجي وگاه براي بر انداختن شاه مسلح مي كردند و ظاهراً كشاورزاني كه موظف به خدمت جنگي بودند 

 ده اداره مي شدند(همان)تحت تسلط روساي 

دوره ساسانيان: در زمان ساسانيان روستائيان بزرگترين توده ي ملت را تشكيل مي دادند و قانوناً آزاده بودند،ولي 

 به هر صورت افرادي وابسته به زمين درآمده بودند و با اراضي دهكده ها فروخته مي شدند.

روساي ادارات ومرتبه داران  ،كشورامل صاحب منصب گيرشمن  مي نويسد طبقه حاكم در زمان ساسانيان ش

نان نجباي كوچك ومالك امالك يا روساي آدگان قرار داشتند وآزاسلطنتي بودند ودر پايين ترين طبقات 

وصول ماليات  دهكده ها بودند وارتباط بين روستائيان وحكومت مركزي را تامين مي كردند .وظيفه عمده شان

 بوده است (همان)



لجوقيان :در اين دوره اقطاع بزرگترين خاصيت اداره واراضي سلجوقيان است در اين دوره  خواجه نظام دوره س

ورد.در اين دوره حمايت هاي خواجه نظام الملك از آالملك ،وزير سلجوقيان در روش اقطاع وحدتي پديد 

 )130-1363ن افزود(لمبتون،روستانشيان واعطاي حق شكايت از مالكان به آنان به قدرت كدخدايان و روستائيا

به اوج اعتبار خود مي  م در مناطق روستايي دوره صفويه :در دوران صفويه منصب كدخدايي هم در شهر ها وه

 .ول وصول ماليات وعوارض بودند (همان)ئرسد.اداره امور محلي با كدخداييان بود كه ظاهراًمس

تمام مرافعات مربوط به ده را مالك رسيدگي مي كرد  دوره قاجار:پيش از مشروطه دهات متعلق به عمده مالكان

يا كدخداي ده اعمال مي شد وهزينه هاي مربوط به مديريت ده عموماًتوسط  رو قدرت او از طريق مباش

 روستائيان تامين وپرداخت مي شد .

ل داري ه.ش قوانيني تصويب كرد در مورد لغو تيو 1286مجلس شوراي اسالمي در  پس از انقالب مشروطيت ،

اما اين قانون در عمل هرگز جامعه عمل  وتشكيل انجمن هاي ايالتي كه تا اندازه اي مانع از تمركز امور مي شد ،

نپوشاند ، فصل دهم اين قانون تحت عنوان در باب كدخدا وامور راجع به قرا آمده است اداره امور ده به عهده 

مباشر ومالك وامضاي نايب الحكومه بدين سمت  كدخدا است كه به رضايت اكثر ساكنين ده وبه تصويب

استقرار مي يابد .بر اساس اين قانون در سلسله مراتب حكومتي ابتدا حاكم ،نايب الحكومه ،اداره نظميه شهري 

وبلوكي وبالخره كدخدا قرار داشت ،همچنين اداره هر ناحيه روستايي به شخصي تحت عنوان ضابط محول 

 گرديده بود .

عالوه بر رسيدگي و مراقبت بر امور رعيتي وفالحتي مطابق دستور ونظر مالك به طور كلي  وظايف كدخدا

شامل اجراي بخش نامه هاي حكومتي ،همكاري در وصول ماليات وعوارض حفظ امنيت وهمكاري با نظميه 

 )25-1376،5وتسهيل اجراي وظايف اداري وعوامل حكومتي (طالب ،

ط به كدخدايان تصويب شد طبق اين قانون كدخدا نماينده مالك ومسئول قانون مربو 1314دوره پهلوي :در 

اساس اين قوانين تبديل موارد  اجراي  قوانين ونظامنامه هايي است كه از طرف دولت به او مراجعه مي شود .

 نداشت(همان) 1286وظايف كدخدا فرق چنداني با قانون  عرفي به قانون بود.و

مد كه نماينده دولت در روستا ها آمنصب جديدي تحت عنوان دهدار پديد در كنار كدخدا  1316در سال 

ورد از جمله آمعرفي گرديد. دولت در اين دوره سازمان هاي ديگري را براي عمران وتوسعه روستايي به وجود 

سپاه دانش ،سپاه ترويج ،سپاه عدالت ،خانه انصاف ، شوراي كشاورزي، خانه فرهنگ دهبان و كدخدا را در 

نار شركت هاي تعاوني و انجمن ده تشكيل داد، اما توفيقي در جلب مشاركت خودانگيخته روستائيان نيافتند، ك



اينها مشاركت را با اطاعت وفرمانبرداري محض از مسئوالن برابردانسته اند وهمچنين مشاركت را پرداختن 

 ماليات يكي دانسته اند.

به تصويب رسيد  كه بر اساس آن در ده انجمني تشكيل  مي شود قانون تشكيل انجمن ده ودهباني  1354در سال 

 .راي مردم روستا  انتخاب مي شدندبا  كه مستقيماً

 مديريت روستا پس از انقالب اسالمي 

چند قانون مرتبط با مديريت روستايي تصويب شد(قانون  1375تا سال  1361پس از انقالب اسالمي ايران از سال 

است كه مديريت روستايي را به  10/6/1361تشكيل شوراي اسالمي كشور )مصوب  نخست تحت عنوان قانون

دو سال تعين شد ودر  عهده نهاد جديدي با عنوان شوراي اسالمي واگذر نمود كه در اين قانون مدت اعتبار آن

ظر )اين قانون آمده است كه انتخابات شوراي روستاها يي توسط جهاد سازندگي وزير ن2تبصره يك ماده (

افت قانون اصالح تشكيالت شوراي اسالمي كشور قانون دوم كه فرصت اجرا ني وزارت كشور انجام مي شود

به تصويب رسيد در اين قانون مذكور مدت اعتبار شوراي اسالمي چهار سال  29/4/1365مي باشد كه در تاريخ 

 ،1376ر محول گرديد (طالب،تعين شد وبرگزاري انتخابات كليه شورا هاي اسالمي همچنان به وزارت كشو

 1500)در اين مقطع از زمان به مقام اجرايي مديريت روستايي نشد وجهاد سازندگي در روستاهاي باالي 50-55

نفر عالوه بر شوراي اسالمي كه بود ،خانه هميار هم به وجود آوردند ،وبنياد مسكن انقالب اسالمي شوراي 

نيز قانوني به عنوان قانون تشكيالت  1375تشكيل داد.در سال  (عمران بهسازي )و دفتر عمران روستايي را

،وظايف وانتخاب شورايي اسالمي كشور وانتخابات شهرداران به تصويب رسيد ،بر اساس اين قانون مديريت 

روستايي نيز به شوراي اسالمي واگذار شد در اين قانون بر خالف دو قانوني كه قبالًگذاشته تصويب شده بود 

اجرايي مديريت روستايي بر عهده مقامي به نام دهيار گذاشته شده است كه از طرف شورا به مدت  ،مسئوليت

چهار سال انتخاب ميشود ،صدور حكم دهيار به پيشنهاد شورا به وسيله بخشدار صادر مي گردد وعزل او با راي 

شورا هم كه منتخب پس دهيار از سوي شورا انتخاب مي شود و  اكثريت شورا ي اسالمي صورت مي گيرد

مردم اند به عبارتي دهيار نه به انتخاب دولت بلكه به انتخاب مردم برگزيده مي شود ،پس دهياري ها نهاد هاي 

 مستقلي اند(همان)



 
مديريت روستايي از سال                                                                 1375تا 1357مديريت روستايي از سال 

 به بعد 1375

غاز به كار  دهياري ها تاسيس شدند وآ 1382واژه  دهياري ها  و ارد قانون شورا ها شد،واز سال  1375در سال 

نام سازمان شهرداري ها به سازمان شهرداري ها و رهياري ها ي كشور تغير پيدا كرد  1383كردند ،ودر سال 

 .)2، 1385.(نوذر پور ،

 )نوين( نوگرا و سنتي مديريت معيارشناسائي1 جدول

 مديريت نوگرا مديريت سنتي معيار رديف

 سريع كند مالي گردش 1

 سالم رقابت رقابتي غير منابع جذب 2

 سيستمي/متناسب اي رابطه/نامتناسب منابع توزيع 3

 زياد كم وري بهره 4

 گروهي فردي كار انجام 5

 يستميس اي قبيله و قومي تفكر 6

 علني/شفاف مخفي/غيرشفاف راهكارها 7

 مدت بلند/مشخص مدت كوتاه و مقطعي/نامعين راهبردها 8

 هدفمند ريزي برنامه گي روزمره سياست 9

 بخشداری

 شورای اسالمی روستا

 روستا

 دفتر عمران روستا خانه هميار

 بخشداری

 شورای اسالمی روستا

 دهيار

 روستا



 فعال منفعل مشاركت 10

 ماموريت و اي پروژه اي سليقه كار انجام الگوي 11

 باال پائين پذيري خطر 12

 غيـر  امـا  تگيرانهسخ و پيچيده مقررات و قوانين 13
 موثر

 االجرا الزم و منطقي

 جانبه چند/قوي سطحي/ضعيف نظارت 14

 مستمر و مدون آموزش )خطا و آزمايش(كم كاري آموزش 15

 )مافوق/مرجع(ضعيف مديران )مربي/حامي(قوي رهبري قدرت 16

 اي ضابطه اي رابطه  17

 خواستدر و رساني اطالع طريق از دستور طريق از گيري تصميم 18

 اجــزاي در مــديريتي همــاهنگي 19
 سيستم

 هماهنگ/همگون ناهماهنگ/ناهمگون

 غيرمتمركز متمركز مركزيت 20

 سازماني، تحول مديريت كتاب، از برگرفته قسمتي مهدوي،: ماخذ            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص هاي توسعه روستايي

 جذب گردشگر-

 بهبودوضعيت اقتصادي-

 كاريابياشتغال و-

 جلب سرمايه هاي بيروني-

 عوارضوصول  

 حل اختالفات مردم-
آگاهي از مسايل و -

 مشكالت
 ايجاد انساجم-
 باالبردن روحيه همكاري-

 حفظ ميراث فرهنگي-

 مراقبت از اموال و تاسيسات-
 نظارت بر ساخت و ساز در-
 روستا 

 اتاليروبي قنو-

 تنظيف و نگهداري از مسير-
 هاي عبور آب در روستا 

ابعاد خدمات  ابعاد اقتصاديا

 عمراني 

ابعاد زيست 

 محيطي

 ابعاد اجتماعي

 شناخت از ويژگي هاي محيط-

 طيعي 

 ماريجلوگيري از شيوع بي-

 نظارت بر امور بهداشتي -

 روستا

 بررسي تاثير مديريت نوين روستايي برتوسعه روستا

 



 يافته ها

 

 )1386و ديگران( دكتر سيد علي بدري منبع:

 84روستاي ده فيروزوند از روستاهاي توابع شهرستان دلفان بخش مركزي دهستان نورعلي واقع شده است.با 

نفر جمعيت مي باشد. دهيار اين روستا از محدود دهياران در شهرستان دلفان است كه از   434خانوار و 

ا از اقدامات و عملكرد اين دهيار زيادي در بين روستا برخوردار مي باشد و اهالي روست و كارايي محبوبيت

 رضايت دارند.
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درصد 
 27% 29% 44% 77% 69% 88% 89% 78% 90% ۳۰% 65% 

 

برگرفته از  )نوين( نوگرا و سنتي مديريت معيارشناسائي« يافته هاي جدول باال نشان مي دهد كه با توجه به 

اری  % روستاييان گردش مالی  در دهي۲۷حاکی از اين است که از مولفه های اقتصادی ؛   »مهدوي 

و همچنين  % رقابت سالم برای جذب منابع را ارزيابی کرده اند، ۲۹را  سريع ارزيابی کرده اند، و 

 % مناسب دانسته اند.65% آنها  آموزش كار  توسط دهيار را مستمر و مفيد دانسته  اند. و بهره وري را 30فقط 

% گروهي دانسته 77% و انجام كار را 89اما از مولفه هاي اجتماعي كه شامل جذب  مشاركت و مشاركت فعال 

با توجه به معيارهاي مديريت نوين و ارزيابي كه مردم  % درصد شفاف دانسته اند.69اند. و همچنين راهكارها را 

كه دهيار از معيارهاي نوين روستايي برخوردار مي باشند  نشان مي دهد كه در روستاي ده فيروزوند داشته اند 

 روستا را تسريع مي دهند. كه به تبع آن  توسعه

 



 

 

 بررسي ميزان  مولفه هاي شاخص هاي حاصل از اخص حكمراني خوب  3جدول

 درصد اني خوبشاخص حكمر رديف

 %89 مشاركت 1

 %77 پاسخگوبودن 2

 %65 عدالت 3

 %73 كارايي و اثربخشي 4

 

كه  ي خوببه اين كه شاخص هاي حكمران با توجهيافته هاي جدول حاكي از اين است كه 

اكثر پاسخگويان  ) مي باشند و با توجه به پاسخ ها(مشاركت،پاسخگوبودن،عدالت،كارايي و اثربخشي، امنيت

 . معتقد بوده كه حكمروايي خوب حكمفرما بوده است

 بررسي رابطه فرضيات پژوهش 4جدول

 phi df كرامر V متغيرها

 2 11/0 11/0 رابطه بين مديريت نوين روستايي و رونق مالي روستاييان

 2 .000 .000 رابطه بين مديريت نوين روستايي و مشاركت طلبي  

 2 .010 .010 رابطه بين مديريت نوين روستايي و حفاطت از محيط زيست

 2 ,040 ,040 رابطه بين مديريت نوين روستايي و اعتماد روستاييان به همديگر 

 2 ,000 ,000 ي غير دولتي رابطه بين مديريت نوين روستايي و تشكيل انجمن ها

 2 ,000 ,000 رابطه بين مديريت نوين روستايي و اعتماد به دهيار

 2 .000 .000 رابطه بين مديريت نوين روستايي و بهبود سطح بهداشت روستا



وسعه روستايي رابطه  داشته كه مديريت نوين روستايي با ت حاكي از اين است كه از مولفه هاييافته هاي جدول 

با توجه به اين كه توسعه اجتماعي از متغيرهاي مشاركت و انجمن هاي غير دولتي و اعتماد به دهيار و  ست؛ا

حفاظت از محيط زيست،بهبود سطح بهداشت روستا، را زيست محيطي شامل؛ وشاخص اعتماد بين روستاييان،

نظارت بر ساخت و ساز در  .و شاخص عمراني و خدماتي شامل مراقبت از اموال و تاسيسات،تشكيل داده است

همه ي متغيرها با كاركردهاي مديريت نوين روستايي رابطه ،  روستا تنظيف و نگهداري از مسير هاي عبور آب

معنادار وجود دارد.اما كاركردهاي مديريت روستايي تاثير معناداري با  توسعه اقتصادي كه شامل جذب 

 ته است.گردشگر و رونق مالي روستائيان مي باشد ، نداش

 حاكي از اين است كه: بحث هاي گروهييافته هاي حاصل از مصاحبه و  

 طرح ها  در مورد طرح ها و پروژه ها با آن ها مشورت مي كند وساكنان روستايي بيشتر در مواقعي كه دهياران  -

در زمينه  بر اساس  خواسته ها و نيازهاي روستاييان همخواني دارد مشاركت مستمر چه در زمينه مادي و چه

  كاري مي كنند.

 دهيار با كارداني خود باعث شده كه اختالف بين روستاييان كمتر شود. ساكنان روستا معتقدند كه  -

ساكنان روستا معتقدند دهيار چون با كاركنان دولت در ارتباط است باعث شده است كه محيط روستاي ما از  -

 آب و محيط روستايي شويمگي  از آلودهو كمتر دچار امراض ناشي  ود يابدلحاظ بهداشتي بهب

تقدند كه دهيار طرح هاي مورد نياز روستا رو با كمك مردم و دولت براي روستا اجرايي مي ساكنان روستايي مع -

 كند ايجاد  مثل پايانه مسافربري براي روستا

زباله هاي خود را در دهيار  با راهنمايي هاي خود باعث شده است كه اهالي روستا كمتر درختان را قطع كنند،  -

  محيط زيست پراكننده نكنند،مراتع را به زمين مزروعي تبديل نكنند.

نتيجه مي شود كه سطح تحصيالت دهيار و نفوذ خانوادگي در  ،دهياران سطح شهرستان با توجه به مصاحبه با -

براي طرح ها و سطح روستا و درستكاري و صداقت دهيار و پيشينه ي او در عملكرد و جذب مشاركت مردمي 

 برنامه هاي روستا تاثير به سزايي داشته است.

نكته اي كه گاه  برخي از مردم روستا از آن ابراز ناخشنودي داشته اند، سن پايين  دهيار است، زيرا  با توجه به  -

كان فرهنگ روستايي كه احترام به بزرگتر مي باشد ، براي ريش سفيدها پيروي  از دهيار با سن پايين گاه ام

ندارد. اما اگر دهيار كاردان باشد به طور غير مستقيم مي تواند ريش سفيد دان را هم در طرح هاي روستايي 

جذب كند. مثال در روستاي مذكور دهيار به عنوان استفاده از تجربيات ريش سفيدان جلساتي را ترتيب داده كه 



 مشاركت است. كما اين كه وقتي ساكنان روستايي هم از تجربيات آنها و هم از كمك هاي مالي آنها بهره برده 

مالحظه كنند. مشاركت انها بيشتر شده و با جديت و رغبت در طرح   ريش سفيدها را در طرح ها ي روستايي 

  مشاركت كرده اند.

 نتيجه گيري 

ه دهياري يكي از نهاد هاي جديد در توسعه روستايي است كه در دهه اخير جهت اداره و مديريت توسع

روستايي ايجاد شده است. اگر توسعه بر مبناي نياز مردم انجام شود، مناسب تر و صحيح تر خواهد بود كه اين 

گيرد. از اين رو دهياري به عنوان نماينده دولت در روستاها نقش  ر سطح محلي توسط دهياري ها انجامكار د

 دولت از گذار اخير، دهه هاي ، دره داردبسزايي در حل و فصل مشكالت و مسايل روستاييان به دولت بر عهد

 بين مرز كه شده مطرح مناطق روستايي در حكمرواي يعني روستايي نواحي اداره فرايندهاي نوين سوي به

 خصوصي، ها، شركتهاي حكومت مشاركت بر به نحوي و مي شود مدني محسوب جامعة و حكومت

زيست  و اصالحات اجتماعي اقتصادي، هاي سياست پياده سازي و براي طراحي محلي اجتماعات و شهروندان

 خود به امور مربوط كليه در ساكنان مشاركت و دموكراسي افزايش تأكيد بر حكمروايي  .دارد داللت محيطي

 امور در تمامي فعال و آگاهانه اي گونه به ساكنان آن در كه اجرا دارد و ريزي برنامه تصميم گيري، از اعم

% مردم معتقدند 77مردم شده است و  مشاركت افزايش باعثزياد د كه دهيار معتقدن % مردم89،دارند دخالت

بين  زياد در % پاسخگويان معتقدند كه دهيار عدالت را65پاسخگويي مشكالت آنها بوده است،زياد  كه دهيار 

هاي روستايي % مردم معتقدند كه دهيار كارايي و اثر بخشي زيادي در طرح 73ساكنان روستا رعايت مي كند و 

كه (مشاركت،پاسخگوبودن،عدالت،كارايي و اثربخشي، ه اين كه شاخص هاي حكمراني خوب با توجه ب دارد.

اكثر پاسخگويان معتقد بوده كه حكمروايي خوب حكمفرما بوده است  ) مي باشند و با توجه به پاسخ هاامنيت

 مسير توسعه روستايي را هموار مي كنند.  كه

بين مديريت نوين روستايي و بهبود ؛ اين است كه از بين فرضيات مطرح شده در اين پژوهش  يافته ها حاكي از

كه  روستا رابطه معنادار وجود دارد )حفاظت از محيط زيست،بهبود سطح بهداشت روستا(ابعاد زيست محيطي

ت از محيط ظافح براي آگاهي و حاكي از رضايت مردم از دهيار به خاطر مساعدتالبته يافته هاي كيفي هم 

 است. بوده زيست

شامل مراقبت از اموال و تاسيسات، نظارت بر ساخت و ساز در (بين مديريت نوين روستايي و خدمات عمراني

) رابطه معنادار وجود دارد و بين مديريت نوين روستايي و روستا تنظيف و نگهداري از مسير هاي عبور آب



انجمن هاي غير دولتي و اعتماد به دهيار و اعتماد بين  مشاركت وحل اختالفات مردم،توسعه اجتماعي(

روستاييان) رابطه معنادار وجود دارد.اما كاركردهاي مديريت روستايي تاثير معناداري با  توسعه اقتصادي كه 

همچنين يافته هاي كيفي حاكي از  شامل جذب گردشگر و رونق مالي روستائيان مي باشد ، نداشته است.

 .شده استدهيار به خاطر كاهش اختالفات بين روستا رضايت مردم از 

 پيشنهادات

 سطح تحصيالت باال به كار گرفتن دهياران با -

 به كار گرفتن دهياران از طبقه متوسط -

 در به كارگيري دهياران توجه كافي به خصوصيات مديريتي كه دهيار بايد دارا باشد،شود. -

 توسعه روستايي  ايجاد آگاهي  در دهياران  نسبت به راهكارهاي  -

 برخورداري دهياران از كالس هاي آموزشي (نحوه جذب بومي ها در طرح هاي روستايي) -

 دستكاري در قوانين دهياري ها و دادن اختيارات بيشتر به دهياران به جاي ناظر بودن در روستا -
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