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 چكيده
به منظور بررسي مشكالت و موانع مديريت كنوني روستايي ايران, اين تحقيق براي تبيين وضعيت كنوني و موانع پيش روي مديريت 

ي اطالعات بهره برده روستايي ايران تدوين شد. روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي بوده است كه از ابزار پرسشنامه جهت جمع آور
 SPSSنرم افزار مورد نظر در اين مطالعه  نفر بوده است و پرسشنامه در ميان دهياران توزيع شده است. 50. حجم نمونه شده است

نتايج حاكي از آن است كه كمبود منابع مالي, عدم هماهنگي شورا, دهياري و مردم و نبود آموزش كافي از جمله مشكالت  بوده است. 
دولت است, هر چند كه به باور دهياران اختيارات اين عملكرد ريت روستايي است. مهمترين مشكل در مديريت روستايي كشور مدي

 نهادهاي مديريتي كافي مي باشد. 
 , دهيارانويلكيجمديريت روستايي, بخش كليد واژه ها : 

 
 ان مسالهيب

واره درتاريخ گذشته ده نشيني ايران، روح اجتماعي انسان هم  
طلب مي كرده كه هرجامعه براي حفظ و بسيج نيروها و نيل به 

). 1377،51هدف هاي خود نيازمند مديريت باشد (لمپتون،
موضوع مديريت جوامع روستايي نيز همواره ضرورت وجود 

 مي كرده و مديري منطبق با احوال مختلف خود را احساس
در باشد، كسي را مي طلبيده كه برخاسته از بطن جامعه، كه قا

رهبري آن را در اختيار گيرد، تا همه افراد تحت رهبري وي 
درنيل به اهداف اصلي خود يعني توليد مواد مورد نياز از زمين 
وتأمين امنيت خاطر، قادر گردند . چنين مديري از دوران هاي 

، همواره »كدخدا «، و»دهبان«، »ديهيك«بسيار قديم با نام هاي 
اما اصالحات رژيم گذشته با حذف  در ده حضور داشته است،

كدخدا از مديريت ده، اوضاع اقتصادي واجتماعي مناطق روستايي 
را بهم ريخت و پس از آن هيچ يك از نهاد هاي مديريتي 

)،به ويژه 1365،21نتوانستند جاي خالي كدخدا را پر كنند( ازكيا،
در دهه هاي اخير به دليل فرو پاشي نظام سنتي مديريت در اين 

ناطق وجايگزيني شيوه هاي شبه دموكراتيك كه ريشه در بطن م
جامعه ي ايراني نداشتند نوعي ناهنجاري بر نظام مديريت 
روستايي كشور حاكم گشت. براي بررسي اين پديده و ريشه هاي 

اجتماعي آن ناگزير بايد به بررسي هاي تاريخي تكيه كرد چرا كه 
ته تاريخي كشور ريشه ي بسيار از معضالت كنوني ما درگذش

نهفته است و بدون شناختي دقيق و واقع بينانه ازاين گذشته 
امكان خروج ازبن بست هاي كنوني ميسر نخواهد بود. ازسوي 
ديگر ما بدون شناخت سطوح كالن تصميم گيري دركشور قادر 
به تحليل درست ازشرايط روستايي و وضعيت خرد مديريت 

معه ي روستايي كشور و روستا نيستيم. زيرا ساختار خرد جا
اعمال قدرت دراين جامعه تحت تأثير سطوح مياني يعني تغيير و 
تحوالت ساختار سازماني مرتبط با جامعه ي روستايي ايران بوده 
 ، اين سطوح مياني نيز متأثر ازساختار كالن بوده و جامعه ي ما
را احاطه كرده است. بنابراين ناگزير براي شناخت سطوح خرد و 

ي مديريت توسعه روستايي دركشور بايد سطح كالن مديريت ميان
واعمال قدرت درايران را كه قدمتي چند هزار ساله دارد 
بشناسيم. شناخت روند واقعي و وضعيت موجود برسر راه مديريت 
روستايي مي تواند سياست گذاران وبرنامه ريزان اين حوزه 

را براي  راجهت ترسيم چشم اندازي مطلوب ياري نمايد و راه
ارايه طريق وپيشنهادهاي راهبردي دراين زمينه هموار سازد. 

مديريت روستايي ارتباط مستقيمي با تحوالت روستاها و به تبع .
آن توسعه روستايي دارد. لذا در ايران در طول تاريخ قوانين 
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مختلفي جهت بهبود مديريت روستايي ارايه شده است كه با 
برنامه ها بر روستاها و مردم وجود تاثيرات شگرفي كه اين 

روستايي داشته اند, عمدتاٌ نتوانسته اند اهداف مورد نظر و 
انتظارات را برآورده كنند. تغيير قوانين, عدم مشاركت مردم و 
بعضاٌ عدم توجه به خواستهاي مردم در تدوين قوانين موجب 
گشته تا مشكالت هر چه بيشتر نمود يابد.لذا به منظور توسعه 

دهياري ها به تصويب رسيد. بر اين  قانونت روستايي مديري
هدف ايجاد تشكيالتي رابط بين مردم و شوراها و همچنين  ساسا

دولت بوده است. اين طرح بعد از گذشت سالها با موانع و 
مشكالت زيادي روبرو بوده و در عين حال موفقيت هايي نيز 

حقيق اين با توجه به اين موضوع سوال اصلي اين تداشته است. 
است كه نظام مديريت كشور با چه تنگناها وچالش هايي روبه 
روست و براي رفع اين چالش ها چه راهكارها واقداماتي ضروري 

 : زير مورد بررسي قرار مي گيرند فرعي لذا سواالتاست 

: نگرش مردم درباره وضعيت فعلي دهياري ها و شوراها 1سوال
 چگونه است؟

هاي پيش روي شوراها و دهياري ها : موانع و راهكار2سوال
 چيست؟

 چگونه است؟ ي هاو دهيار ها: اختيارات شورا3سوال

 فرضيات تحقيق :

 كافيبه نظر مي رسد روستاييان منابع مالي دهياري ها را  .1
 نمي داند.

در  عاملمهمترين  را دولتبه نظر مي رسد روستاييان   .2
 . مي دانندمشكالت كنوني مديريت روستايي 

اختيارات شورا ها و  هستندمعتقد مي رسد روستاييان به نظر  .3
مي نبوده و اين اختيارات براي اداره روستا كفايت نكافي  هادهيار
 . كند

 پيشينه تحقيق
آغاز شناخت ده به عنوان يك واحد در تقسيمات سياسي به 

ه.ق ده به عنوان  1285دوران مشروطيت باز مي گردد. در سال 
و كدخدايان به نمايندگي  ذيرفته شدكوچكترين واحد حكومتي پ

قانون كدخدايي و در  1314ا فعال شدند. در سال تمالك در روس
: 1374قانون عمران روستايي تصويب شد(مزيني: 1316سال 

طي سه مرحله اصالحات ارضي نقش  1340). در سال 82-81
مالكان كمرنگ شد و در مقابل نهادهاي دولتي همچون سپاه 

). 1377:35انه انصاف گسترش يافت(مهدوي:دانش و ترويج و خ

بعد از انقالب شوراها و به تدريج خانه هميار و دفتر عمران 
روستايي به عنوان بازوي اجرايي تشكيل گرديد تا در نهايت به 

قانون تاسيس  1377علت عدم موفقيت اين نهادها در سال 
 . )21-35 :1384دهياري خودكفا به تصيب رسيد(مهدوي:

هه اخير توسعه روستايي در ايران به طور اعم و طي چند د
مديريت روستايي به طور اخص از روندي انديشيده و طراحي 
شده منسجمي برخوردار نبوده است. ذكر اين نكته به معناي 
اقدامات قابل توجه و سازنده اي كه در برخي از جوامع روستايي 

برنامه صورت پذيرفته نيست, بلكه به مفهوم گسيختگي اهداف و 
ها و فقدان راهبردهاي مشخص براي توسعه روستايي 

علي رغم خدمات گسترده اي كه از  ).4 :1370است(سعيدي:
سوي دولت و نهادهاي انقالبي در روستاها صورت گرفته, هنوز 
فاصله بين واقعيت هاي موجود و اهداف توسعه بسيار زياد است و 

جود دارد كه از مسايل و مشكالت فراواني در جامعه روستايي و
سر راه برداشتن آن مسايل و مشكالت معادل با از بين بردن 
محروميت ها در جوامع روستايي است. از اين رو ايجاد زمينه 
توسعه تا حد زيادي در گرو تحقق يافتن مديريت كارآمد اجرايي 

 )1381در روستاها مي باشد(مهدوي:
جوامع آينده مديريت جديد روستايي متكي بر ظرفيت هاي 

محلي با اداره و كنترل دقيق مكان و بهره وري از منابع موجود 
مي باشد. در مقطع جهاني شدن ارتباطات و تمركز سرمايه ها, 
عملكرد دقيق برنامه ريزي ها براي توسعه روستايي و نواحي 
محلي, مقابله با خودكامگي و فردگرايي است. لذا مجموعه 

اي كارآمد, قدرت عمل, ابتكار مديريت بايد به وسيله استراتژي ه
در سازندگي و سياستگذاري حساب شده همراه باشد. مديريت 
جديد توسعه روستايي بايد درك توسعه محلي, بروز ابتكارها, 
جمع گرايي و مشاركت را در دستور كار قرار دهد و قادر به 
تحليل مشكالت اقتصادي, اجتماعي و زيست محيطي فضاهاي 

 ).230-229: 1382ي لنگرودي:روستايي باشد(مطيع
 دهياري:

دهياري نهادي عمومي و غير دولتي با شخصيت حقوقي مستقل 
امور روستاها تاسيس مي شود . اين نهاد  ادارهاست كه به منظور 

به صورت خود كفا اداره شده  و بنا به درخواست اهالي روستا 
 تاسيس مي شود .

يهاي خودكفا در قانون تاسيس دهيار ماده واحده 3طبق تبصره 
) بودجه دهياريها و 14/4/1377روستاهاي كشور (مصوب 

اعتبارات مورد نيازروستا با پيشنهاد دهيار به تصويب شوراي 
 )135، 1384اكبري و همكار ، ( اسالمي روستا خواهد رسيد .

سال انتخاب شده و با راي اكثريت  4دهيار توسط شورا براي 
براي دهيار تعيين  وظيفه 47ون نشورا عزل مي شود . طبق قا
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 باشد.شده است كه عمدتا در رابطه با اداره امور عمومي روستا مي 
 

 1384تا سال  استان اردبيلـ تعداد توزيع دهياريهاي تاسيس شده در روستاهاي 1جدول 
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 1384مأخذ: سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور، 

 
 شوراي اسالمي روستا:

وظايف و انتخابات شوراهاي        قانون تشكيالت 10طبق ماده 
) به منظور 1375اسالمي كشور و انتخابات شهرداران (مصوب 

پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي،اقتصادي ،عمراني،بهداشتي 
پرورشي ،و ساير امور رفاهي از طريق همكاري ،فرهنگي ،آموزشي،

شهرك ،شوراهاي اسالمي  مردم وامور روستا ،بخش ،شهر و
شهرك براساس قانون تشكيل مي شود  و شهر ،بخش ،روستا

 .)35: 1384:(اكبري وهمكار
سال مي باشد . بر اساس  4 ، دوره فعاليت شورا از تاريخ تشكيل

اي اسالمي روستاهاي تا همين قانون تعداد اعضاي شور 4ماده 
نفر جمعيت وبخش  1500روستاهاي بيش از  نفر و 3نفر ، 1500

وظيفه براي شوراي اسالمي 13طبق قانون  نفرخواهد بود . 5
روستا مشخص شده است كه از انتخاب دهيار تا نظارت و 
پيگيري اجراي طرح هادي و پروژه هاي عمراني را شامل مي 

 شود .
رت و تعدد اقوام وفرهنگ هاي مختلف بدليل وسعت كشور و كث

،اجراي سياست عدم تمركز با تشكيل شوراي اسالمي مقدور 
 .) 21: 1384:است( تيموري

 و دهياري ها مشاركت
 يم مردم از را خود قدرت از يبخش يمحل ينهادها كه ازآنجا

 واژة مشاركت دارد. آنها تيموفق در يمهم نقش مشاركت رند،يگ
 .باشديم خاص يمنظور يبرا تجمع و يريدرگ يمعنا به لغت در
 مشاركت يفراوان يها بحث آن ياصطالح يمعنا مورد در

 ياصل جوهرة توان يم مجموع در يول است شده  يذهن يريدرگ
 در اشخاص يدانست. عاطف يريرپذيتأث و تيفعال ،يريدرگ آنرا

 يبرا تا زديانگ يم بر را آنان كه است يگروه يها تيموقع
 در و دهند ياري را گريكدي يگروه يدفهاه به يابيدست

 )15 :1379تبار: يشوند(علو كيشر كار تيمسئوول

 از دولت با كطرفي از يمحل يسازمانها عنوان به زين ها ياريده
 )هايو فرماندار هاياستاندار(درمنطقه آن يها يندگينما قيطر

 .باشند يم مرتبط مردم با شورا قيطر از گريد طرف از و ارتباطند
 يهايژگياز و يمال و يادار استقالل شد انيب كه گونه انهم

 را استقالل نيا كه يطيشرا نيبنابرا .است يمحل ينهادها ياساس
 خود يواقع تياز شخص ياريده دورشدن موجب كند دار خدشه

 .)161-176: 1386:يشود(نعمت يم
 مشكالت دهياري ها و شوراها

يل مي شوند. از بسياري از مشكالت از خارج به روستا تحم. 1
كه مي تواند نهاد دهياري را فلج كند,  اين مواردجمله 

ناهماهنگي و تداخل وظايف سازمان هاي مرتبط با روستا است 
ماندهي جداگانه اي با اهداف و ركه ممكن است هر كدام از ف

سياست هاي خاص خود وارد روستا شوند و توقعاتي در راستاي 
بر اين ها اغلب سازمان هاي ذي اهداف خود داشته باشند. مزيد 

 ربط جهت گيري و الگوي شهري دارند تا روستايي.

گر يكديروستا, دو نهاد مكمل  ياريو ده ياسالم يشورا.2
و ناظر است, به  يزير, برنامه ريم گيهستند, شورا كه نهاد تصم

 يالتيط و ضوابط و انتخاب, اعضا معموالٌ سطح تحصيل شرايدل
ث يپلم باشد, دارند و از حيد ديكه حداقل باار, ين تر از دهييپا

ر, ياخ ي, در سال هاييس دو نهاد مكمل در جامعه روستايتاس
شان و نابسامان يت پريريدر مد يد تازه ايتحول, چشم انداز و ام

 جاد كرد است.يكشور ا ييروستا

كارآمد و  يروين دو نهاد , عالوه بر جلب نيا ياز مشكالت اساس.3
آنها  يجار ينه هايو هز يا و مشكالت اعتبارنگنتن, يكارآفر

آن ها را مدد رساند كه  يد به گونه ايبا يدولت ياست. كمك ها
آن  ييخودكفا ينه هايضمن حفظ استقالل آنها, روز به روز بر زم

 ). 11: 1385د(دفتر مطالعات برنامه و بودجه:يفزايها ب
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 تحقيقروش 

 محل تحقيق-الف

واقع در شمال غربي ايران  استان اردبيلنَمين يكي از شهرهاي 
، با ارتفاع درياي خزراي كوهستاني و در حاشيه  است. در منطقه

 25متر از سطح دريا قرار دارد.فاصله آن از اردبيل  1700
تكلم  يآذرباشد .بيشتر مردم اين شهرستان به زبان  كيلومتر مي

 رواج دارد.  عنبراننيز در بخش  تالشيكنند ، همچنين زبان  مي

 7بخش و  3ان از لحاظ تقسيمات كشوري به اين شهرست
 دهستان تقسيم شده است :

o دهستان ،آباد  دهستان دولت: بخش مركزي شهرستان نمين
 دهستان ويلكيج شمالي ،گرده 

o دهستان ويلكيج ،دهستان ويلكيج جنوبي : بخش ويلكيج
 مركزي 

o دهستان ميناباد ،دهستان عنبران :بخش عنبران 

به منطقه اي اطالق مي از توابع شهرستان نمين ويلكيج بخش 
) تا شود كه از يك طرف از دامنه كوههاي باغرو (حور و تفيه 

گردنه حيران و محدوده شهري نمين و از طرف ديگر از دشت 
زرناس اردبيل (روستاي قره حسنلو ) تا كوه آسپيناس نيارق 

امتداد دارد .در واقع ويلكيج قسمت عمده اي از دشت اردبيل را 
شامل مي شود و از حاصلخيزترين مناطق شمالغرب كشور 

نواع محصوالت محسوب شده و از قديم االيام مركز توليد ا
كشاورزي و دامپروري و بخاطر قرار گرفتن در حاشيه جنگل ، 

داراي آب و هوايي  مركز توليد انواع مصنوعات چوبي بوده است .
جغرافياي .معتدل، زمستانهايي سرد و تابستانهايي ماليم است

ويلكيج امروزي در تقسيمات كشوري به سه قسمت تقسيم شده 
ويلكيج  _2     نه كرانن مركزيت ويلكيج شمالي به _1است . 

ويلكيج جنوبي به  _ 3       مركزي به مركزيت آبي بيگلو
روستا و تابع  23مركزيت حور .دهستان ويلكيج شمالي كه شامل 

بخش مركزي نمين است ، ويلكيج مركزي و جنوبي با دارا بودن 
آبادي و مزرعه روي هم رفته بخش ويلكيج را تشكيل مي  31

بر سرشماري مركز آمار ايران، جمعيت بخش ويلكيج بنا دهند .
  .نفر بوده است 23949برابر با  1385شهرستان نمين در سال 

 جامعه آماري تحقيق-ب

انتخاب شده و اعضاي شورا جامعه آماري تحقيق از بين دهياران 
توزيع پرسشنامه به اين نفر بوده است.  50 نمونهاست. حجم 

 25مونه گيري تصادفي ساده بوده است كه به صورت ن شكل
روستا انتخاب شده و يك پرسشنامه به دهيار و يك پرسشنامه به 
يكي از اعضا شورا(در صورت در دسترس بودن به رئيس شورا) 

 روستا بوده است.  54داده شد. كل روستاهاي بخش مورد نظر 

 

 پايايي و روايي تحقيق-ج

اده شد كه جهت پايايي تحقيق از ضريب آلفاي كرونباخ استف
مشخص است, ابزار تحقيق  2همان طور كه در جدول شماره 

. بايد توجه شود كه ضريب فوق براي هر ردپايايي مناسبي دا
 4, به عبارتي طيف ليكرتي كه طراحي شده بود, محاسبه گرديد

جهت روايي تحقيق نيز از نظر كارشناسان .ضريب بدست آمد
  جغرافيا و مديريت بهره برده شد.

 : پايايي پرسشنامه2ل جدو
 

 

 

 

 

 

) 1درصد مرد هستند(جدول شماره 74اكثر پاسخگويان به ميزان  يفياطالعات توص
درصد مربوط به افراد  42و بيشترين سطح تحصيالت به ميزان 

 ضريب آلفاي كرونباخ نگرش  شماره
 78/0 نگرش پاسخگويان نسبت به مسايل مالي 1
 72/0 نگرش پاسخگويان نسبت به ميزان هماهنگي شورا, دهياري و مردم 2
 72/0 نگرش پاسخگويان نسبت به سطح آموزش و آگاهي 3
 70/0 نگرش پاسخگويان نسبت به مشكالت سازماني 4

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%88%DB%8C%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%88%DB%8C%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B9%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B9%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
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. ميانگين )2با سطح تحصيالت كارشناسي مي باشد(جدول شماره
سال و  57 ,سال است و بيشترين سن 26سني پاسخگويان 

 ).1ست(نمودار شمارهسال بوده ا 18 ,كمترين سن

 

 :وضعيت جنسيتي پاسخگويان1جدول

 گزينه ها  فراواني درصد
 مرد 37 74
 زن 13 36

 جمع  50 100
 

 : سطح تحصيالت پاسخگويان 2دولج

 گزينه ها  فراواني درصد
 زير ديپلم 5 10
 ديپلم  20 40
 فوق ديپلم 3 6
 يكارشناس 21 42
 ارشد يكارشناس 1 2
 جمع  50 100

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 پاسخگويان يوضعيت سن-1نمودار    

 

درباره وضعيت فعلي دهياري ها و  مردم: نگرش 1سوال

 شوراها چگونه است؟

ان يشتر پاسخگوينشان داده شده است كه ب 3در جدول شماره 
ندارد.  يت مناسبيها وضع ياريده يمعتقد بودند كه منابع مال

ر ظوژه ها و هم از نپر ين اعتبار ماليهم از نظر تاماين موضوع 
 .بوده است ياريالزم جهت اداره شورا و ده يمنابع مال

 

 يل ماليان نسبت به مساي: نگرش پاسخگو3جدول شماره 

نسبت  زان درصد موافقت و مخالفتيم نيانگيم نگرش
0Fهيبه هر گو

1 

 فيرد هيگو

كامالٌ  
 مخالف

  كامالٌ موافق موافق مخالف

 1 ياريشورا و ده يبرا يول كافعدم پ 36 44 10 10 94/1 موافق
 2 از طرح ها در روستا يت ماليعدم حما 44 38 14 2 68/1 موافق
 3 ها ياريدولت به ده يت كمك هايعدم كفا 32 52 12 4 79/1 موافق
 جمع كل  80/1 موافق

 )4--------------51/2, مخالف5/2-------------1(موافق

                                                           
 ناشي از عدم پاسخ برخي پاسخگويان است. 100تفاوت مجموع درصد هر يك از بخش ها تا  1
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ان يست, پاسخگومشخص ا 4همان طور كه از جدول شماره 
و مردم  يارين سه جز شورا, دهيب ياز هماهنگ يت چندانيرضا

زان مشاركت را هم كاهش داده است. ين مساله مينداشتند كه ا

دولت  يمعتقد بودند كه دخالت ها, انين حال پاسخگويدر ع
 موافق مداخله دولت بوده اند. ينامناسب نبوده است و به عبارت

 
 

 و مردم ياريشورا, ده يزان هماهنگيان نسبت به مياسخگو: نگرش پ4جدول شماره 
1Fهينسبت به هر گو زان درصد موافقت و مخالفتيم نيانگيم نگرش

 فيرد هيگو 1
  كامالٌ موافق موافق مخالف كامالٌ مخالف 

 1 يعدم مشاركت مردم 26 50 18 6 04/2 موافق
 2 ياريعدم اعتماد مردم به ده 14 36 42 2 34/2 موافق

 3 عدم اعتماد مردم به شورا 26 38 24 8 27/2 فقموا
 ين شورايمناسب ب يعدم هماهنگ 20 36 30 8 12/2 موافق

 اريروستا و ده
4 

 5 دولت يجا يدخالت ب 10 24 42 24 80/2 مخالف
 جمع كل  19/2 موافق

 )4--------------51/2, مخالف5/2-------------1(موافق
 

ن كمبود آموزش را در هر سه يدانسته اند و ا ييروستا ياهارها و شو ياريده يدر مشكالت كنون يلان نبود آموزش را عاميپاسخگو
 .)5(جدول شمارهار, شورا و مردم مشكل ساز دانسته انديسطح, ده

 

 يو آگاه سطح آموزشان نسبت به ي: نگرش پاسخگو5جدول شماره 
نسبت به هر  زان درصد موافقت و مخالفتيم نيانگيم نگرش

2Fهيگو

2 
 فيرد هيگو

كامالٌ  
 مخالف

كامالٌ  موافق مخالف
 موافق

 

 1 ارانيبه ده يعدم آموزش كاف 44 42 4 8 75/1 موافق
 2 شورا يبه اعضا يعدم آموزش كاف 38 50 4 6 77/1 موافق
 3 به مردم يعدم آموزش كاف 50 40 10 - 60/1 موافق
ق  جمع كل  70/1 مواف

 )4--------------51/2, مخالف5/2-------------1(موافق
 

دانسته  ياريار ها را عامل مشكالت دهيشورا و ده يان چند شغله بودن اعضاي) پاسخگو6همان طور كه مشخص است(جدول شماره 
 د اصالح شود.يدر قانون شوراها وجود دارد كه با يفراوان ياند. در ضمن آنها معتقد بودند كه مشكالت قانون

 يمشكالت سازمانيان نسبت به : نگرش پاسخگو6جدول شماره 
نسبت  ميزان درصد موافقت و مخالفت ميانگين نگرش

3Fبه هر گويه

3 
 رديف گويه

كامالٌ  
 مخالف

كامالٌ  موافق مخالف
 موافق

 

 1 ارانيچند شغله بودن ده 26 48 22 4 04/2 موافق
 2 شورا يچند شغله بودن اعضا 28 42 24 4 04/2 موافق
 3 جود اشكاالت در قانون و 28 44 18 8 06/2 موافق

ق  جمع كل  04/2 مواف
 )4--------------51/2, مخالف5/2-------------1(موافق

                                                           
 ناشي از عدم پاسخ برخي پاسخگويان است. 100تفاوت مجموع درصد هر يك از بخش ها تا  1
 ناشي از عدم پاسخ برخي پاسخگويان است. 100ش ها تا تفاوت مجموع درصد هر يك از بخ 2
 ناشي از عدم پاسخ برخي پاسخگويان است. 100تفاوت مجموع درصد هر يك از بخش ها تا  3
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 پيش روي شوراها و دهياري ها چيست؟ يو راهكارها: موانع 2سوال

ت متوجه ن مشكاليدارد. در وهله دوم ا ييت روستايريمد ينقش را در مشكالت كنونن يان معتقد بودند كه دولت مهمتريپاسخگو
 ت را در قبال مشكالت موجود دارند.ين مسئوليان مردم كمتريد پاسخگويها است. از د ياريشوراها و در مرتبه سوم ده

 

 :رتبه بندي بخش هاي مسئول از نظر مشكالت7جدول

 رتبه
 ميانگين

4Fهر رتبه اختصاص داده شده است هكه ب يدرصد

1 
 گزينه ها

 1رتبه  2رتبه  3رتبه  4رتبه 
 

 دولت 26 18 10 46 2 1
 شوراها 12 38 30 20 58/2 2
 دهياري ها 10 32 44 14 62/2 3
 مردم 54 12 14 20 76/2 4

 

 ها ياريتوسعه عملكرد شوراها و ده يدول موانع و راهكارهاج
 ها ياريتوسعه عملكرد شوراها و ده يراهكارها ها ياريموانع توسعه عملكرد شوراها و ده

 با  ياران و اعضا ارتباطيت دهاليمتاسفانه سطح تحص
 ت ندارديريمد
 اران كم استيالت دهيسطح تحص 
 به كار  يوجود شغل دوم موجب عدم توجه كاف

 شود يا شورا مي ياريده
 نظارت دولت كم است 
 ستنديهماهنگ ن ياريشورا و ده 

 ن مرتبط اصالح شوديد قوانيبا 
 ت روستا داده يريالزم جهت مد يبهتر است كه آموزش ها

د انجام يدانند چه با يكار اصال نم ياران در ابتدايده ي. برخشود
 دهند
 كنند. لذا  يم ياريجا در دهيب يشوراها بعضاٌ دخالت ها

 كمتر شود ياريارات شوراها در دخالت در دهياخت
 شوراها ياران و اعضايه دهيجاد انجمن و اتحاديا 
 دولت بايد حقوق ماهيانه به دهياران و اعضاي شورا بدهد 

 ار چگونه است؟يارات شورا و دهي: اخت3سوال
كند(جدول  يت مياداره روستا كفا يارات براين اختيبوده و ا يار كافيارات شورا ها و دهيان معتقد بودند كه اختيشتر پاسخگويب

 )8شماره
 اريارات شورا و دهي:اخت8جدول

5Fكه بر هر رتبه اختصاص داده شده است يدرصد

2 
 گزينه ها

 كم يكاف اديز
 

 اريارات دهياخت 44 52 4
 ارات شوراياخت 40 52 8

                                                           
 ناشي از عدم پاسخ برخي پاسخگويان است. 100تفاوت مجموع درصد هر يك از بخش ها تا  1
 عدم پاسخ برخي پاسخگويان است. ناشي از 100تفاوت مجموع درصد هر يك از بخش ها تا  2
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 نتيجه گيري

در اين تحقيق موانع و چالش ها به همراه وضعيت كنوني 
مديريت روستايي كشور مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاكي از 
آن است كه مشكالت مالي از جمله داليل عملي نشدن برخي 

ضاي شورا بوده است. از برنامه هاي روستايي مد نظر دهياران و اع
طرفي دولت و شوراها به همراه دهياري ها نتوانسته اند كه پل 
مناسبي بين مردم و نهادهاي اجرايي برقرار نمايند كه موجب 
گرديده هماهنگي بين اين نهادها كاهش يابد. در عين حال دولت 
نيز به باور پاسخگويان مهمترين نهاد مشكل ساز در مديريت 

ه است. البته پاسخگويان معتقد بودند كه اختياراتي روستايي بود
كه به دهياري ها و شوراها داده شده كافي مي باشد و مشكل 
مديريت روستايي را در اختيارات نهادهاي اجرايي و قانونگذاري 
نمي دانستند. در نهايت پاسخگويان معتقد بودند كه نبود آموزش 

ه مشكالت مهم بر سر چه به مديران و چه به اعضاي شورا از جمل
 راه تحقق اهداف از پيش تعيين شده است.

 

 پيشنهادات

توسعه آموزش هم در بين اعضاي شورا و هم دهياران و  .1
مردم از طريق چزوات و بروشورها و ... مي تواند موجب افزايش 

 اطالعات و ارتقا مديريت روستايي شود.

زم تسهيالت ال ,ضمن تامين منابع الزم مالي بايستيدولت  .2
 را فراهم كند.اجراي طرح ها 

جدا از وظيفه دولت در تامين مالي بايستي تسهيالت الزم  .3
در جهت اخذ وام و اعتبارات توسط بانك ها و موسسات مالي 

 فراهم شود.

 

 منابع

ازكيا، مصطفي، توسعه روستايي در ايران، انتشارات  .1

 1365،اطالعات، تهران، 

وعه قوانين و اكبري ، غضنفر ، مجيد عبدالهي، مجم .2
  ،مقررات ده ودهياري، چاپ اول ،  تهران : انتشارات قلمستان هنر

1384  

چاپ چهارم ،  تيموري ، كاوه ، آشنايي با شوراهاي اسالمي ، .3
 1384،تهران : انتشارات نوآوران علم 

 ياريگاه دهيبر جا يليتحل ،دفتر مطالعات برنامه و بودجه .4
ه چهارم توسعه در قانون برنام ييها و توسعه روستا

  1385،يو فرهنگ ياجتماع،ياقتصاد
سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور؛ مجموعه قوانين و  .5

 .1383مقررات دهياريها، 
 چاپ ، شهرها امور اداره و مشاركت رضا، يعل تبار، يعلو .6

 1379،كشور يهايشهردار سازمان انتشارات تهران اول،

 )1388لغت نامه دهخدا( .7
الك و زارع در ايران ، ترجمه منوچهر لمپتون، ا.ك.س، م .8

 .1377اميري، چاپ چهارم ، انتشارات علمي و فرهنگي،تهران ،

مديريت شهري و روستايي در ايران, وزارت ،مزيني. منوچهر .9
 1374،مسكن و شهرسازي, سازمان زمين و مسكن

برنامه ريزي روستايي با تاكيد بر  ،مطيعي لنگرودي. حسن .10
 1382،شهدجهاد دانشگاهي م ،ايران

 ،مقدمه اي بر جغرافياي روستايي در ايران مهدوي. مسعود، .11
 1377،سمت

برنامه ريزي كالبدي سكونتگاهي  ،مهدوي. مسعود .12
 1381،دانشگاه تهران ،جزوه درسي دوره دكتري-روستايي
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Abstract 
For studying of problems and barriers of Iran rural management, this paper do for  analyzing today 
situation and barriers of Iran rural management. Investigative method was descriptive and used 
from questionnaire for collecting data. Sample amount was 50 and questionnaires distribute in 
managers. Software was SPSS. Results says that finance recourses, none orchestrate among 
managers, local parliament,  people and little teaching are key problems in rural management. 
Important problem in rural management is government although authority of managers is enough. 
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