
 

 

  
  

  1384، پاییز53 پژوهش های جغرافیایی ـ شماره
  21-39 صص

  

 ی ایرانهار مدیریت روستاتجربه ای دیگر د ،ها دهیاری
  )های استان آذربایجان غربی دهیاری: نمونه موردی (

 
   دانشگاه تهران،دکتر مسعود مهدوی ـ استاد دانشکده جغرافیا

  ی، دانشگاه تهران روستاییدکتری جغرافیادوره نجفی کانی ـ دانشجوی علی اکبر 
  28/10/82 :دریافت مقاله

 27/7/83 :أیید نهاییت

  
  چکیده

های  و دگرگونیتحوالت  ، اجتماعییهابه لحاظ ساختارطوالنی نظام مدیریت روستایی ایران طی سالیان        
خصوص تا سال ه  ب ردر روستاها در تمامی این ادوا     و اصولی   سفانه خالء مدیریت کارآمد     أ و مت  پیچیده ای داشته  

بعـد از پیـروزی     چـه    اگر. ه است در دهه های اخیر مشکالت عدیده ای را برای روستاییان ایجاد نمود           و   1340
 دفتـر عمـران روسـتایی و غیـره در           ،تحت عناوین شورای اسالمی، خانه همیار     تشکیالتی  انقالب اسالمی ایران    
  قابـل قبـولی      توفیـق   مـرتبط  های اجرایی  سازمان الزم و  زمینه های دلیل نداشتن   ه  بند، ولی   روستاها  شکل گرفت   

به » سیس دهیاری خود کفا در روستاهای کشورأقانون ت « 1377 در سال ها به دلیل این نابسامانی. ندحاصل نکرد
تصویب رسید و با الگوبرداری از مدیریت شهری که مشتمل بر دو نهاد شورای شهر و شهرداری است، به وزارت 

با توجه به » دهیاری«منظور اداره امور روستاها و توسعه پایدار روستایی سازمانی بنام        ه  داده شد تا ب   کشور اجازه   
به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مـستقل در روسـتاهای بـاالی             ،  با درخواست اهالی  و  محل  های   ویژگی
وزارت کشور ین دستورالعمل، در اجرای ا. سیس نمایدأ هزار روستا در کشور است، ت35خانوار که بالغ بر بیست 

طی چند سال آینده می گردد که بینی   دهیاری را صادر کرده و پیش13267سیس أ مجوز ت1383تا پایان آبان سال
روستاهای واجد شرایط    که   شایان ذکر است    . سیس نماید أبرای تمامی روستاهای باالی بیست خانوار دهیاری ت       

 درصد جمعیت روستایی کشور را      3/95 باشد که  اهای کشور می   درصد روست  4/53سیس دهیاری شامل    أجهت ت 
 دراین مقاله ضمن بررسی مسائل مدیریتی روسـتا در ایـران و تبیـین چگـونگی تـشکیل                   .در خود جای داده اند    

در ضمن بـه منظـور بیـان عملکـرد          . ها، نقاط قوت و ضعف آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است              دهیاری
 دهیـاری  اسـتان   329های عمرانی و خـدماتی        اهم فعالیت  ، شده  به عنوان مطالعه موردی      سیسأدهیاری های ت  

  .آذربایجان غربی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد
  توسعه پایدار روستایی، دهیار، دهیاری، مشارکت  مدیریت، مدیریت روستایی، توسعه،: واژگان کلیدی 

 

  مقدمه  
واحـد  ایـن   کـه  د و بـدیهی اسـت   شـو اجتمـاعی در ایـران محـسوب مـی       تـرین واحـد تـشکیالتی و         روستا کوچـک  

توانـد از   ودن افراد بـه قـوانین عرفـی و مـدنی نمـی     ب و پایبند اقتصادی ، به لحاظ وجود مناسبات اجتماعی)روستا(اجتماعی
جتمـاعی حـاکم    شکل سـازمان مـدیریتی متـأثر از نظـام ا          انسانی  در جوامع    اصوالً. تشکیالت سازمان مدیریتی بی نیاز باشد     

 نیـز بـه مراتـب        فراتـر   نقـش آن جوامـع     ،برآن جامعه است و به خصوص اگر جامعه، زیر جامعه ای از جوامـع فراتـر باشـد                 
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تقویت تشکیالت مدیریتی در تداوم نظام اجتمـاعی بـا          علیرغم وجود مسائل عدیده، ساماندهی و       .  خواهد بود  ترتأثیرگذار
 نتیجـه   ،یا ضـعیف و ناکـار آمـد بـودن آن          )  تشکیالت مدیریتی (و عدم وجود آن     چشم اندازی مثبت از توسعه همراه بوده        

  .کامالً معکوس خواهد داشت
وری از منابع     دقیق مکان و بهره     و کنترل  یت های جوامع محلی با اداره     فده مدیریت جدید روستایی متکی بر ظر      نیآ
توسعه روستایی و ها برای  ریزی برنامهکرد دقیق عملدر مقطع جهانی شدن ارتباطات و تمرکز سرمایه ها، . می باشدموجود 
قـدرت  های کارآمـد،   وسیله استراتژیه  مجموعه مدیریت باید ب لذا.و فردگرائی استمقابله با خودکامگی محلی،  نواحی  
مـدیریت جدیـد توسـعه روسـتایی بایـد درک توسـعه       .  حساب شده همراه باشدسیاستگذاریو ابتکار در سازندگی   عمل،  
 تحلیل مشکالت اقتـصادی، اجتمـاعی و        در دستور کارقراردهد و قادر به      بروز ابتکارها، جمع گرائی و مشارکت را         محلی،

 دارای   روستائی   با این وصف مدیریت   . )229-230 صص ،1382مطیعی لنگرودی ( باشدزیست محیطی فضاهای روستایی     
نوان مدیران جدید روستا با عنایت بـه اهتمـام دولـت و    عه دهیاران ب الزاماًمفهوم کلی سازندگی است که  سازوکار و   یک  

  . در این راستا گامی مؤثر بردارندتا باید قادر باشند مشارکت و خودیاری مردم 
 ، تحلیلی از تحوالت اخیر در نظـام مـدیریت روسـتایی ایـران            و  الت مدیریتی روستاها    تشکّضمن بیان   در این مقاله    

  . و بررسی قرار می گیردمورد بحثنیز نکات مثبت و منفی آن 
  

  مدیریت و توسعه پایدار روستایی
یند برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل در یک سازمان به منظور دسترسی به اهداف از پیش تعیین شـده        آفر

فـوق از   ۀ   همـاهنگی و اجـراء ضـمن مـستتر بـودن در عوامـل چهارگانـ                 که دراین بین     بدیهی است . را مدیریت می گویند   
 تدبیر بهره گیـری از منـابع در جهـت اهـداف     ،عبارت ساده تره ب. )77، ص1375ولی زاده ( میت زیادی برخوردار است  اه

طور کلی می تـوان مـدیریت را       ه   ب . )10، ص 1379کوهستانی و دیگران    (مطلوب نیز تعریف دیگری از مدیریت می باشد         
ایی هریک از آنها را تا حدودی می تـوان در جـدول شـماره    م نمود که معیار شناسیتقس) نوین( در دو شکل سنتی و نوگرا   

تـرین   مدیریت روستائی نیز از این قاعده کلی مستثنی نمی باشد و بر ایـن اسـاس دهیـاری هـا کـه مهـم                       . مالحظه نمود ) 1(
یصه های عنوان مدیریت نوین و نوگرا قلمداد می شوند و باید کلیه خصه  ب،بازوی اجرائی شورای اسالمی روستا می باشند 

  .مدیریت نوگرا را دارا باشند و در جهت توسعه پایدار روستائی گام بردارند
طور اخـص از رونـدی اندیـشیده و    ه طور اعم و مدیریت روستایی ب   ه  اخیر توسعه روستایی در ایران ب     ۀ  طی چند ده  

 و سازنده ای که در برخـی از    ذکر این نکته به معنای نفی اقدامات قابل توجه        . طراحی شده منسجمی برخوردار نبوده است     
بلکه به مفهوم گسیختگی اهداف و برنامه ها و فقـدان راهبردهـای مـشخص بـرای     ؛ جوامع روستایی صورت پذیرفته نیست    

علیـرغم خـدمات گـسترده ای کـه از سـوی دولـت و نهادهـای انقالبـی در                 . )4، ص 1370سـعیدی   ( توسعه روستایی است  
های موجـود و اهـداف توسـعه بـسیار زیـاد اسـت و مـسائل و مـشکالت                     ین واقعیت روستاها صورت گرفته،  هنوز فاصله ب      

فراوانی در جامعه روستایی وجود دارد که از سر راه برداشتن آن مسائل و مشکالت معادل با از بین بردن محرومیـت هـادر      
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مد اجرایی در روسـتاها     آ کار از اینرو ایجاد زمینه توسعه تا حد زیادی در گرو تحقق یافتن مدیریت            . جوامع روستایی است  
  : ها اشاره نمود توان به چند مورد ذیل تحت عناوین محرومیت می   از اهم این مسائل .)1381مهدوی، (می باشد 
  های اقتصادی  ـ محرومیت1
  های زیستی  ـ محرومیت2
  های فرهنگی  ـ محرومیت3

  )نوین(معیارشناسائی مدیریت سنتی و نوگرا   -1جدول 
 مدیریت  نوگرا یا نوین مدیریت سنتی معیار ردیف

 غیرمتمرکز متمرکز مرکزیت 1

 ضابطه ای رابطه ای تصمیم گیری 2

 از طریق اطالع رسانی و درخواست از طریق دستور اجرای تصمیمات 3

 هماهنگ/همگون ناهماهنگ/ناهمگون هماهنگی مدیریتی در اجزای سیستم 4

 )مربی/حامی(قوی )مافوق/مرجع(ضعیف قدرت رهبری مدیران 5

 آموزش مدون و مستمر )آزمایش و خطا(کم آموزش کاری 6

 چند جانبه/قوی سطحی/ضعیف نظارت 7

 منطقی و الزم االجرا پیچیده و سختگیرانه اما غیر موثر قوانین و مقررات 8

 باال پائین خطر پذیری 9

 پروژه ای و ماموریتی سلیقه ای الگوی انجام کار 10

 فعال علمنف مشارکت 11

 برنامه ریزی هدفمند روزمره گی سیاست 12

 بلند مدت/مشخص مقطعی و کوتاه مدت/نامعین راهبردها 13

 علنی/شفاف مخفی/غیرشفاف راهکارها 14

 سیستمی قومی و قبیله ای تفکر 15

 گروهی فردی انجام کار 16

 مستمر کم نظارت و ارزیابی 17

 زیاد کم بهره وری 18

 سیستمی/متناسب رابطه ای/نامتناسب عتوزیع مناب 19

 رقابت سالم غیر رقابتی جذب منابع 20

 سریع کند گردش مالی 21

  . 1383 محمدسعید تسلیمی،، مدیریت تحول سازمانی،برگرفته از کتابقسمتی مهدوی، : ماخذ
 توسعه  ،ر شده است  منتش» خط مشی توسعه روستایی   « با عنوان    1975بر اساس مقاله ای که در بانک جهانی در سال           

روستایی راهبردی است جهت بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان فقیر و چون هدف از توسعه روستایی عمـدتاً                   
 و بدیهی است برای رسیدن به  باید این راهبرد افزایش تولید و افزایش قدرت خرید را بدنبال داشته باشد    ،کاهش فقر است  

  . غیرقابل انکار استاین هدف وجود مدیریتی کارآمد
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تـرین آنهـا حـصول       مهـم داند که     های متعدد می   هایی مرکب از بخش    آلبرت واترسون توسعه روستایی را فعالیت     
یـافتگی را جریـان چنـد بعـدی مـی            و نیز توسعه   مایکل تودار . استرفاه اجتماعی برای هر فرد روستایی        اقتصادی و عواید  

ت اجتماعی، طرز تلقی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتـصادی، کـاهش                داند که مستلزم تغییرات اساسی در ساخ      
و سرانجام توسعه روسـتایی را مـی تـوان نتیجـه            ) 136،ص1364تودارو  (عدالتی است    نابرابری و ریشه کن کردن فقر و بی       

، خودیـاری و    یق خود آموز  بلوغ اندیشه ها و تالش پیگیر و اقدام مصممانه روستاییان برای بهسازی جامعه خویش از طری               
باید توجه داشت کـه وقتـی از         .همیاری با استفاده از سهم ملی که به آنها تعلق می گیرد و دریافت می نماید، تعریف نمود                 

در گـزارش   )1( توسـعه پایـدار   .منظور توســـــــــــعه مستمر و مداوم یا پایــدار اسـت   توسعه روستــایی سخن می گوئیم    
 : گونه تعریف شده است تحت عنوان آینده مشترک ما این )2 ( برانتلند

های محیطی و  ه توانآن ک بدون ،توسعه پایدار آن نوع توسعه ای است که بتواند نیازهای کنونی بشر را تأمین کند
، و هدف اصلی توسـعه پایـدار      ) 282ص ،1380جان بری (مین نیازهایشان به مخاطره اندازد      أهای آینده را در ت     زیستی نسل 

آینـده ای امـن تـر و         هـا و   مین نیازهای اساسی، بهبود و ارتقاء سطح زندگی بـرای همـه، حفـظ و اداره بهتـر اکوسیـستم                   أت
   .که این مهم در گرو مدیریتی نوگرا در محیط روستائی استسعادتمندتر ذکر می شود 

 ،نقـش اول انـسان  : کننـده اسـت  انسان به عنوان نیروی سازنده در نظام اقتصادی و اجتماعی دارای دو نقـش تعیـین           
پیشرفت بسیاری از کـشورها از      به نحوی که    ؛  نیروی کار بر اساس تفکر و اندیشه است       ،  مدیریت با مغز متفکر و نقش دوم      

جمله ترقی و توسعه برخی از کشورهای خاور دور به ویژه ژاپن عالوه بر استفاده از توان صنعتی و مالی کشورهای توسعه                      
حال با توجه به    . )53، ص 1375ولی زاده   (مذکور استوار می باشد     بر دو نقش    ،  یط مطلوب اجتماعی خود   یافته غربی و شرا   

 بایـد بـا اتخـاذ سیاسـت هـا و برنامـه هـای                ،که ارتبا ط منطقی و تنگاتنگی بین مدیریت و توسعه روستایی وجـود دارد              این
وستایی، گـام اساسـی و مـؤثر را در راسـتای توسـعه      اصولی و با در نظر گرفتن خالء موجود در شیوه های فعلی مدیریت ر    

  . پایدار روستایی برداشت
  

  مشارکت مردم ، مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار روستایی
مشارکت مردم در رونـد توسـعه نـزد صـاحبنظران از چنـان اعتبـاری برخـوردار اسـت کـه بعـضاً توسـعه را معـادل              

ی که در آن مشارکت مردمی به عنوان زیر بنـا نگریـسته         یها ون اتخاذ روش  لذا دستیابی به توسعه بد    . می دانند )1(مشارکت
              هـا هـدایت کـرده و        هـای نـاتوان را بـسوی توانمنـدی         مـشارکت در حقیقـت اهرمـی اسـت کـه انـسان             . میسر نیست  ،شود
مطیعـی  ( افزایـد   زنـدگی مـی   مـی نمایـد و برقدرتـشان بـرای بهـره گیـری از               تبـدیل    بالفعـل     بـه  های بالقوه آنـان را     ییتوانا

  .)81ص ،1382لنگرودی
منظور تسریع در امـر توسـعه و        ه   قانون برنامه سوم توسعه کشور آمده است که ب         137ماده  از  ) 2(بند   با توجه به این مهم در     

هـای   واگـذاری بخـشی از فعالیـت     عمران روستاها و توجه ویژه به بهبود معیشت روستاییان دولت مکلف اسـت نـسبت بـه      
در . های غیر دولتی اقدام نماید     سسات و شرکت  ؤهای محلی و م     های دولتی به شوراهای اسالمی و دستگاه        جرایی دستگاه ا

این ماده از قانون برنامه سوم توسعه موارد متعدد مطرح شده است که ذکر همه آنها در این مجموعـه موجـب اطالـه کـالم                      
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ی اجتماعی و اقتصادی روستاها در ایـران مـشارکت مـردم بـرای تحقـق        ها لذا با توجه به ماده مذکور و ویژگی       . می گردد 
ترین عوامل برای بوجود آوردن توسـعه پایـدار روسـتایی،     یکی از مهم. اهداف توسعه روستایی امری اجتناب ناپذیر است 

 تغییـرات   ایجاد دموکراسی عملی بیشتر در سطح محلی و منطقه ای است که به نوبه خود می تواند موجـب بوجـود آمـدن                      
های تصمیم گیری، مـدیریتی، نظـارتی، اجرایـی، فنـی، مـالی و               ترویج مشارکت مردمی در کلیه زمینه     . مثبت دیگری باشد  

منظور استقرار اصل تمرکز زدایی، تقویت و تثبیت روند پایداری در محـیط و              ه  تأمین نیروی انسانی، اجتماعی و فرهنگی ب      
بـروز  کـه    شـایان ذکـر اسـت        .)54، ص 1380بحرینـی و مکنـون    (  وردار اسـت  اجتماع روستایی از اهمیت بـه سـزایی برخـ         

مقابله با مسائل ومعضالت روستایی جز از طریق دخالت دادن مردم در          تا  پیچیدگی در تمامی ابعاد زیستی سبب شده است         
صوبه هیـات    شـرح وظـایف مـ      )1( که به عنوان یکی از وظـایف دهیـار در بنـد              -فرایند ایجاد محیط زیست سالم روستایی     

  .  ممکن نباشد-وزیران آمده است 
هـای مثبـت شخـصیتی و     متأسفانه امروزه حس تعاون در بین روستاییان رو به کاهش رفته و فرصتی برای بروز جنبه              

بخش اعظم چنین وضعیتی ناشی از بروز الگوهای پدرسـاالرانه تـصمیم            . های افراد کمتر بچشم می خورد      همچنین توانایی 
تی و شرکت ندادن آگاهانه و غیر آگاهانه مردم می باشد که به تبع آن مسائل عدیده ای ایجاد می گـردد و                       گیری و مدیری  

مشارکت مردمی در روستاهای  ایران دارای ابعاد گوناگونی است که می توان آنهـا را                . نماید تری را طلب می    بحث جامع 
بـا تقویـت مـشارکت و      .  فرهنگی و اجتماعی مشاهده نمود     های کالبدی، اقتصادی و عملکردی، ادراکی و روانی،        در زمینه 

های افـراد، سـطح دانـش فنـی، اجتمـاعی، سیاسـی و زیـست محیطـی جامعـه روسـتایی ارتقـاء یافتـه و                          ییبکارگیری توانا 
روستاییان با داشتن این احساس که در محیط زندگی خویش نقش دارند، رابطه احساسی عمیقی با محیط برقرار کرده و با            

عیف بی تفاوتی های رفتاری ، نظارت بیشتری در محیط اعمال می نمایند و حاصل چنین روندی ایجـاد محـیط زیـست     تض
  .رفاه بیشتر است تر و سالم

گـردد و  می  مطرح ) استان(ای   ناگفته نماند که  برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران فقط در دو سطح ملی و منطقه
هـای مـشابه و مـوازی     که وفق قانون بایـد فعالیـت   نآ»از طرفی به رغم . ی کمتر وجود دارد  در سطح محلی، چنین برنامه ا     

های مختلف اجرایی بـا وظـایف مـشابه و         های مرتبط با توسعه و عمران روستاها حذف گردد، دستگاه          ها و سازمان    دستگاه
این نیست که همه امـور اجرایـی در روسـتاها           البته انتظار بر  . موازی در زمینه برنامه ریزی و مدیریت روستایی حضور دارند         

هـای مختلـف اجرایـی حاضـر در عرصـه             هماهنگی بـین دسـتگاه    ،  آنچه مهم است  . توسط یک دستگاه اجرایی انجام شود     
که وجود یک تشکیالت مستقل برای مـدیریت روسـتا و            طوریه  ب؛  روستاها و یکپارچه کردن مدیریت روستایی می باشد       

  . گردد میمحسوب از ضروری ترین اقدامات برای توسعه روستاها به عنوان یکی ربط های ذی هماهنگی دستگاه
های اجرایی و عدم هماهنگی بین آنهـا در عرصـه مـدیریت و برنامـه ریـزی توسـعه                   امروزه تداخل وظایف دستگاه   

در ایـن عرصـه     . نمونه بـارز آن مـی باشـد         ،  نواحی روستایی محرز و آشکار است که  موضوع ساماندهی نواحی روستایی           
های مختلف اداری و اجرایی کشور دارای طرح و برنامه هستند و در بـسیاری مـوارد هـر دسـتگاه نیـز دارای چنـد                            دستگاه

را  و مشخص نیست که کدام طرح باید اجرا شود و چه کسی باید آن             است  طرح و برنامه متفاوت و ناهماهنگ با یکدیگر         
  .)40، ص1380رضوانی (اجرا کند 
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 سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت جهـاد کـشاورزی، بنیـاد مـسکن انقـالب اسـالمی و حتـی وزارت                       تاکنون
اخیراً وزارت کشور نیز بـا تأسـیس        . های مرتبط با توسعه و عمران روستاها بشمار می آمدند           شهرسازی از دستگاه   مسکن و 

باید  طورکلیه  ب .در این زمینه وارد عمل شده است      های کشور،     ها و دهیاری   ها در سازمان شهرداری     معاونت امور دهیاری  
نظـر   ب  ضـروری   روستایی   توسعه  های  پروژه اجرای  و  خدمات در ارائه  های مختلف اجرایی    حضوردستگاه  که اذعان داشت 

هـای ذیـربط بایـد در اختیـار یـک دسـتگاه          منظور ایجاد هماهنگی بین دسـتگاه     ه  ولی مدیریت نواحی روستایی ب    ؛  می رسد 
توسعه کشاورزی، ۀ برنامه ریزی یکپارچ: اگر این تعریف برنامه ریزی توسعه روستایی را بپذیریم که عبارت است از    . شدبا

که در برگیرنده تمام جنبه های زندگی اعـم از اقتـصادی، اجتمـاعی،               طوریه  صنعت و خدمات در یک ناحیه روستایی، ب       
کـه بـر پایـه یـک        آن   توسـعه روسـتایی بـدون        ،)73، ص 1375 از هلنـد     DHVمهندسان مـشاور  (سازمانی و محیطی باشد     

  .نیست پذیر امکان باشد، استوار سونگر  همه یکپارچه و ریزی جامع، برنامه
 

  یت روستایی در ایرانتاریخچه مدیر
بـا تـصویب قـانون      . گـردد   تقسیمات سیاسی بـه دوران مـشروطیت بـاز مـی          درعنوان یک واحد    ه  آغاز شناخت ده ب   

ترین واحد حکومتی پذیرفته شـد و کدخـدایان بـه            عنوان کوچک ه  ق، ده ب  . ه  1285 و والیات در سال      تشکیالت ایاالت 
یری، گکردنـد و بـه توصـیه مالـک در پـاره ای امـور ماننـد سـرباز                    نمایندگی مالکان روستا، در روسـتاها ایفـای نقـش مـی           

ها قوانین مربـوط بـه امـور مـدیریت            سال و در همین  بودند  کارگزاران دولتی   در خدمت    …ها، اخذ مالیات و      سرشماری
ــانون کدخــدائی در ســال   ــر کــرد و ق ــانون عمــران روســتایی در ســال 1314روســتاها تغیی ــه تــصویب رســید1316 و ق  . ب

صـاحبان اصـلی روسـتا        مـدیران و   مالکـان ،  طور کلی تا قبل از اصالحات ارضی در ایران        ه  ب. )81-82، صص 1374مزینی(
کـه تـالش مـی      آن  در دوران حکومت پهلوی، دولت علیـرغم        . ر روستاها را در دست داشتند     بشمار می آمدند و اداره امو     

بـا اجـرای   . شـدند  کرد تا نقشی در مدیریت روستاها ایفا نماید، ولی مالکان همچنان قدرت اصلی در روستاها محسوب می        
د و نیروهای دولتی در قالب سپاه        از اقتدار مالکان کاسته ش     ،گردیدطی سه مرحله اجرا     که   1340اصالحات ارضی در سال   

هـای تعـاونی    ترویج، سپاه بهداشت، انجمن ده، خانه انصاف و خانه فرهنگ روستایی در روستاها حضور یافتند و شـرکت          
 شـکل   ،روستایی نیز جهت پر کردن خالء مدیریت مالی که با کوتاه کردن دست مالکـان در روسـتاها بوجـود آمـده بـود                       

 ناشی از عـدم حـضور   ۀسفانه این نهادها به جهات متعدد نتوانستند خالء بوجود آمد   أاما مت . )35ص ،1377مهدوی  (گرفتند  
بدون بـازوی اجرایـی تـشکیل شـدند و بـرای      یی ی روستاهاپس از پیروزی انقالب اسالمی نیز شورا    . مالک را جبران کنند   

کـه توفیـق    مـران روسـتایی بوجـود آمد      خانـه همیـار و دفتـر ع        ،هاحل مشکل ناشی از عدم حضور مدیر اجرایی در روسـتا          
عنوان یـک   ه   به تصویب رسید تا بتواند ب      1377سیس دهیاری خودکفا در سال      أقانون ت ،  چندانی حاصل نکرد و متعاقب آن     

  .تشکیالت اجرائی در روستاها ایفای نقش نماید
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  از پیروزی جمهوری اسالمی ایران مدیریت روستایی پس 

.  چند قانون مرتبط با مـدیریت روسـتایی تـصویب شـد            1375 تا   1361ایران از سال    پس از پیروزی انقالب اسالمی      
 است که مـدیریت روسـتایی را        10/6/1361مصوب  » قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشور    «قانون نخست تحت عنوان     

ال تعیـین شـد و در       واگذار نمود که در این قانون مـدت اعتبـار آن دو سـ             » شورای اسالمی «بر عهده نهاد جدیدی با عنوان       
این قانون آمده است که انتخابـات شـوراهای روسـتایی توسـط جهـاد سـازندگی و زیـر نظـر وزارت            ) 2(تبصره یک ماده    
می باشد » قانون اصالح تشکیالت شورای اسالمی کشور«قانون دوم که متأسفانه فرصت اجراء نیافت . شود کشور انجام می

در قانون مذکور مدت اعتبار شورا چهار سال تعیین شد و برگزاری انتخابـات              . ید به تصویب رس   29/4/1365که در تاریخ      
 ، در ایـن مقطـع از زمـان        .)50-55 صـص  ،1365طالـب   . (کلیه شوراهای اسالمی همچنان به وزارت کشور محول گردیـد         

شایان ذکر است . ردیدمتأسفانه به مقام اجرایی مدیریت روستایی توجهی نشد و جهاد سازندگی در این زمینه وارد عمل گ           
 بوجود آوردند که وفق قانون موظف بـود تـا            هم    نفر عالوه بر شورای اسالمی، خانه همیار         1500روستاهای باالی   که در   

 را تهیـه و جهـت بررسـی و تـصویب بـه              …عالوه بر اجرای مصوبات شورا، برنامه ساالنه عمرانی، بهداشـتی، خـدماتی و              
در روستاهایی که به دالیلی از قبیل فقدان مشروعیت مردمی یا ضـعف مـدیریتی شـورا    . یدشورای اسالمی روستا اعالم نما    

عمـران  «زمینه  توان الزم برای جلب مشارکت و همکاری روستاییان فـراهم نـشد، بنیـاد مـسکن انقـالب اسـالمی شـورای                        
قانون تـشکیالت، وظـایف و انتخـاب        « نیز قانونی به عنوان      1375در سال   . را تشکیل داد  » دفتر عمران روستایی  «و  » بهسازی

بـر اسـاس ایـن قـانون مـدیریت روسـتایی نیـز بـه شـورای                  . به تصویب رسید  » شورای اسالمی کشور و انتخابات شهرداران     
 مسئولیت اجرایی مدیریت روستایی بـر عهـده         ،در این قانون برخالف دو قانونی که قبالً اشاره شد         . اسالمی واگذار گردید  

صدور حکم دهیار با پیشنهاد     . گذاشته شده است که از طرف شورا به مدت چهار سال انتخاب می شود             » دهیار«مقامی بنام   
وفق آیین نامه مربوط بـه صـدور        (شورا به وسیله بخشدار صادر می گردد و عزل او با رأی اکثریت اعضاء شورای اسالمی                 

نظام سلسله مراتبی مدیریت در این دوره ن بنابرای) 139-140 صص همان،(صورت می گیرد ) حکم و عزل توسط بخشدار
روستایی از مقطع بخش با مدیریت بخشداری، شورای اسالمی روستا و دو تشکل هم ارز  خانه همیار و دفتر عمران تا سال 

  . شکل می گیرد1377
  )1357ـ 1377( مدیریت روستایی در جمهوری اسالمی ایران 

  
  
  
  
  
 

  بخشداری  

  خانه همیار

  شورای اسالمی روستا

  اتدفتر عمران روس

  روستا
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  اهای اسالمی روستا دهیاری بازوی اجرایی شور
هـای اجتمـاعی، اقتـصادی، عمرانـی،           پیـشبرد سـریع برنامـه      ،به موجب اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری ایـران        

بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا،                    
شورایی بنام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا اسـتان صـورت مـی گیـرد کـه                  بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت        

طور اخص حـصول بـه      ه   گفتنی است که ب    .)4، ص 1382ویژه نامه شورا    (اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند          
لیـه محـسوب    عنوان یک عنصر زیربنایی او    ه  یک نظام همه جانبه توسعه روستایی که در آن اصل مشارکت عمومی مردم ب             

های مردمـی تحقـق      های بالفعل و بالقوه آنان و ایجاد تشکل        می گردد، بدون ارزشگذاری به رهبران محلی و باور توانایی         
بـه تـصویب مجلـس     1377در تـاریخ  » هـای خودکفـا در روسـتاهای کـشور     سیس دهیاریأقانون ت«از اینرو   . نخواهد یافت 

منظـور اداره امـور روسـتاها و توسـعه پایـدار        ه  ت کشور اجازه داده شـد تـا بـ         وفق این قانون به وزار    . شورای اسالمی رسید  
با توجه به موقعیت محل با درخواست اهالی و به صورت خودکفـا بـا شخـصیت حقـوقی                   » دهیاری«روستایی سازمانی بنام    

اصالحیه آن در مورخ     و   2/1380/ 8 طبق تصویبنامه هیأت وزیران در تاریخ        این اساس بر. سیس نماید أمستقل در روستاها ت   
 و نظام سلـسله مراتبـی       1 بند برای دهیار و دهیاری در نظر گرفته شده است          48 وظایف متعددی در یک ماده و        16/2/1382

 . تاکنون مطابق نمودار زیر می باشد1377مدیریت روستائی از سال 

                                                 
   :وظایف تفصیلی دهیار و دهیاری اداره و حفظ توسعه پایدار روستا براساس قانون شوراها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است: ک یماده  -1
   زیست محیطی روستا ضعیت بهبود و)1
های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و امور رفـاهی روسـتا و     ائی کمک به شورا در خصوص بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارس             )2

  ها و پیشنهادهای اصالحی و عملی در زمینه های یاد شده و ارائه آن به مسئوالن ذیربط  جهت اطالع رسانی و برنامه ریزی و اقدام الزم  تهیه طرح
  های دولت  الزم در جهت رعایت سیاست تشویق و ترغیب روستاییان به انجام اقدامات )3
  های عمرانی اختصاص یافته به روستا   مشارکت و همکاری با شورا در جهت پیگیری اجرای طرح)4
  ثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات و تهیه آمار مربوطه ؤ همکاری م)5
   پس از اخذ مجوز قانونی  تأمین اراضی مورد نیاز مرتبط با اهداف و وظایف دهیاری)6
  ثر با مسئوالن ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده قانونی و حریم روستا ؤ همکاری م)7
   تشویق و ترغیب روستاییان به توسعه صنایع دستی و اهتمام به ترویج، توسعه و بازاریابی محصوالت کشاورزی و دامی در روستا )8
  ت شورا  اجرای مصوبا)9

   همکاری با نیروی انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرایم و اجرای مقررات خدمات وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختالفات محلی )10
  اعالم فرامین و قوانین دولتی مربوط و پیگیری اجرای آن )11
  ر دهیاری سیسات عمومی در اختیاأ مراقبت، حفظ و نگهداری اموال و ت)12
   همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیالت الزم برای ایفای وظایف آزاد )13
   مراقبت بر اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط روستایی)14
  ر های درخواست شده به شوراها در موعد مقرر توسط دهیا  ارسال گزارش)15
   درصورت تقاضای شورا   حضور دهیار در زمان ومکان مقرر و پاسخگویی به سئواالت)16
  های دهیاری برای شورا و رونوشت آن به بخشداری   ارسال گزارش ماهانه فعالیت)17
  قانونی منظور تصویب و طی سایر مراحل ه  تهیه تعرفه عوارضی با همکاری شورا و ارائه آن به شورای اسالمی و بخش ب)18
   وصول عوارض مصوب مراجع قانونی و مصرف آن در موارد معین )19
های موادغذایی و بهداشتی بر اساس ضوابط و مقـررات مربـوط و معرفـی امـاکن غیـر                     مراقبت بر وضعیت بهداشتی گرمابه ها و نانوایی ها، قهوه خانه و فروشگاه             )20

  بهداشتی به مسئوالن ذیربط 
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  ارائه بودجه ساالنه دهیاری و متمم و اصالح آن به شورا جهت تصویب  برآورد و تنظیم و )21
   اهداء وقبول اعانات و هدایا به نام روستا با تصویب شورا )22
عه معابر و اماکن ورزشی، موزشی و مراکز تفریحی عمومی، مجاری آب، توس ها، پارک ها و فضاهای سبز،  میدان کوچه ها،  ها،  فراهم نمودن زمینه ایجاد خیابان     )23

  ها و نظارت بر اجرای آنها  پیگیری طرح
   تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آنها و فاضالب و الیروبی قنوات مربوط به روستا و تأمین آب و روشنایی اماکن )24
  .ا تا زمان اقدام مراجع ذیربطکمک در احداث تأسیسات تولید و توزیع آب ، برق ، مخابرات و تعیین نرخ آن در روست)25
   مراقبت بر بهداشت ساکنان روستا و تشریک مساعی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای واکسیناسیون )26
   جلوگیری از تکدی گری و واداشتن متکدیان به کار )27
  ه، اجاره  و استجاره  انجام معامالت دهیاری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول، مقاطع)28
   ایجاد و سازماندهی غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها )29
 و هـا   اتخاذ تدابیر الزم برای حفظ روستا از خطرسیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمـومی و تـسطیح چـاه                               )30

  چاله های واقع در معابر بر اساس مصوبات شورا 
ها به مراکز بهداشـتی، درمـانی و دامپزشـکی           گونه بیماری  اعالم مشاهده این  . های انسان و حیوان و مشترک انسان و دام          همکاری در جلوگیری از شیوع بیماری      )31

  عالجه و دفع حیوانات مبتال به امراض واگیر، بالصاحب یا مضر محل یا سایر مراکز ذیربط و اهتمام به دور نگهداشتن بیماران مبتال، م
 تشریک مساعی با سازمان میراث فرهنگی در حفظ بناها و آثار باستانی روستا و همکاری بـا مـسئوالن ذیـربط بـرای اداره احـداث، نگهـداری و بهـره بـرداری از                   )32

  ورد نیاز روستا در حد امکانات تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی م
  های ذیربط  شوند در چارچوب ضوابط و استانداردهای اعالم شده دستگاه  صدور پروانه های ساختمانی که در محدوده قانونی روستا ساخته می)33
  منظور بررسی و صدور پروانه کسب ه شورای بخش ب همکاری با بخشداری و) 34
  ت و بی بضاعت به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی و مساعدت آنها در حد امکانات  معرفی خانواده های بی سرپرس)35
  های ذیربط  های واقع در حریم اراضی روستا از طریق خود یاری اهالی روستا و دستگاه  همکاری در نگهداری و تسطیح راه)36
  های ذیربط شاورزی و تولیدات صنعتی و صنایع دستی روستا در مراکز شهری و ایستگاه مساعدت و همکاری با کشاورزان در جهت معرفی محصوالت ک)37

  .های قرض الحسنه و مؤسسات فرهنگی  پیگیری و مساعدت در جهت ایجاد مؤسسات خیریه و صندوق)38 
  . همکاری با واحدهای امدادرسانی در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیر مترقبه و بالیای طبیعی)39
  ها به شورا و بخشداری و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای تسریع در اجرای آنها زارش پیشرفت یا عدم پیشرفت فیزیکی طرح گ)40

 همکاری با بنیاد مسکن انقالب اسالمی در جهت تهیه و اجرای طرح هادی روستا و ارائه پیـشنهادهای الزم و تعیـین کـاربری اراضـی واقـع در روسـتا بـه منظـور            )41 
  .ندن آنها درطرح هادی و اجرای ضوابط با موافقت شورا گنجا

 مراقبت واهتمام کامل در نصب برگه قیمت برای اجناس و اجرای تصمیمات شورای اسالمی بخش و روستا نـسبت بـه ارزانـی و فراوانـی خواربـار و مـواد مـورد                                  )42
  . هماهنگی منابع ذیربطاحتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد شده و معدوم نمودن آنها با

  . همکاری با مراجع ذیربط در جهت تسهیل دسترسی مردم روستا به آرد و نان مرغوب)43 
  . پیگیری و ایجاد زمینه نظارت بر امور بهداشتی روستا از قبیل کشتار بهداشتی دام و عرضه گوشت)44 
أیید شورای اسالمی بخش رسیده و پـس از اعـالم بـرای کلیـه سـاکنان روسـتا الزم الرعایـه         اجرای مقررات دهیاری که جنبه عمومی دارد و به تصویب شورا و ت          )45 

  .است
  . پیشنهاد نامگذاری معابر و اماکن و تأسیسات روستا به شورا جهت بررسی و ارائه آنها به شورای اسالمی بخش جهت سیر مراحل الزم)46
  های ذیربط  کار برای افراد جویای کار با همکاری دستگاهمین أ شناسایی زمینه های اشتغال و مساعدت در جهت ت)47
   های هادی روستایی های عمرانی روستایی در چارچوب طرح  انجام طرح)48
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  ) تا کنون1377از سال (ها مدیریت روستایی پس از تأسیس دهیاری
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  های کشور رسی وضعیت موجود دهیاریبر

با توجه به ساختار و تشکیالت دهیاری و شرح وظایف آن باید اذعان داشت که الگوی تأسیس دهیاری در روسـتاها                
از ساختار کنونی مدیریت شهری کشور که مشتمل بر دو نهاد شـورای شـهر و شـهرداری اسـت، اقتبـاس شـد و وابـستگی               

قانون مقرر گردید که روسـتاهای بـاالی   براساس . ه استها نیز تکرار شد وزارت کشور برای دهیاریتاریخی شهرداری به  
خـانوار   بیـست    خانوار باید دارای دهیار باشند و پیش بینی شد تا پایان برنامه چهارم بـرای تمـامی روسـتاهای بـاالی                    بیست  

 درصـد از کـل   3/95ور را شـامل مـی شـوند کـه      درصد از کل روسـتاهای کـش    4/53این روستاها   . دهیاری تأسیس نمایند  
کـه    اسـت    آبـادی   68122 ایـران دارای     1375سـال    طبـق سرشـماری   . جمعیت روستایی کشور را درخود جـای داده انـد         

بیست تا یک درصد آن در طبقه جمعیتی     6/46 این تعداد آبادی   از در برمی گیرد و    نفر جمعیت را    000/026/23مجموعاً  
، 2جـدول شـماره     (  درصد جمعیت روستایی کشور را درخـود جـای داده انـد            7/4که فقط    د، در صورتی  خانوار قرار دارن  

  )2و1نمودارهای شماره
  1375های کشور براساس سرشماری سال   طبقه بندی جمعیتی آبادی -2جدول

  )درصد(جمعیت  )درصد(آبادی  )خانوار(طبقات جمعیتی   ردیف

1 19-1 6/46  7/4 

2 99-20 5/35 3/25 

3 199-100 2/10 21 

4 499-200 1/6 27 

5 999-500 3/1 13 

 9 /.3  و باالتر1000 6

  100  100  جمع
  1375های دارای سکنه،  مرکز آمار ایران ، طبقه بندی جمعیتی آبادی:                                ماخذ

 بخشداری

  شورای اسالمی روستا

 دهیاری

 روستا
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 صدور مجوز تأسیس دهیاری در کشور تابع ضـوابط و مقـررات معـین و ثـابتی نبـوده                    1382متأسفانه تا زمستان سال              
خانوار بیست   روستای باالی    35672در کل کشور تعداد     . ها مؤید مطلب مذکور است      است و پراکندگی ناموزون دهیاری    

محاسـبه تعـداد دهیـاری مـصوب        .  دهیاری صادر گردید    روستا مجوز تأسیس   1367 برای   1383وجود دارد که تا آبان ماه       
کرمانـشاه    درصد، 5/99ها مانند گلستان برای      که برخی از استان    خانوار کشور نشان می دهد    بیست  برای روستاهای باالی    

درصد از روسـتاهای واجـد   67 و 69/ 4، 79 /8های خراسان جنوبی، شمالی و رضوی به ترتیب برای         درصد و استان   8/82
درصـد،  5/13های دیگـری نظیـر اردبیـل بـرای      که استان  در حالی ؛  ایط خود، مجوز تأسیس دهیاری دریافت نموده اند       شر

درصد از روستاهای واجـد شـرایط خـود مجـوز           9/14درصد و کهکیلویه و بویراحمد برای     1/14سیستان و بلوچستان برای     
   . )3جدول شماره (تأسیس دهیاری اخذ کرده اند 

  
  1375کندگی روستاهای کشور براساس طبقات جمعیتی خانوار سال  پرا-1نمودار
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  1375در سال ) خانوار( توزیع جمعیت روستایی کشور براساس طبقات جمعیتی -2نمودار

های خراسان رضوی، کرمانشاه و آذربایجان شرقی است که هرکدام   بیشترین دهیاری متعلق به استان   ،از نظر تعداد  
هـای قم،سـمنان و چهارمحـال و بختیـاری            دهیاری هستند و کمترین دهیاری به استان       954و   1392 ،1896به ترتیب دارای  

هـا بـه تفکیـک        با توجه به پراکندگی نامتعـادل دهیـاری       . است دهیاری   84و 40،54تعلق دارد که هر کدام به ترتیب دارای       
ور اقدام به تدوین ضوابط و معیارهـائی نمـوده          های کش   ها و دهیاری   های سازمان شهرداری    ها، معاونت امور دهیاری    استان

طور کلی شیوه نـوین مـدیریت       ه  ب. سیس دهیاری صادرگردد  أتا متناسب با تعداد روستاهای واجد شرائط هر استان مجوز ت          
 بازدید های بر اساس   . آبادی روستاها تلقی نمود    روستایی در ایران را باید یک گام بسیار مثبت و مؤثردر راستای عمران و             

 توسعه کالبدی و فیزیکی روستاهای دارای دهیـاری را مـی تـوان کـم نظیـر و چـشمگیر       ،های متعدد بعمل آمده از دهیاری  
عنوان بازوی اجرائی در روسـتاها در زمینـه عمرانـی و خـدماتی نقـش        ه  توانند ب  ها می    با این وصف امروزه دهیاری     ؛دانست

  .کلیدی را ایفا نمایند
  

  آذربایجان غربی های استان وضعیت دهیاری

ایـن اسـتان    .  درصد وسعت کشور را در بر گرفته اسـت         3/2 کیلومتر مربع،    37463استان آذربایجان غربی با وسعتی معادل       
که در شمالغربی ایران واقع است از شمال به جمهوری خود مختار نخجوان، از شرق به استان آذربایجان شـرقی و دریاچـه      

ن زنجان، از جنوب به اسـتان کردسـتان و از غـرب بـه کـشورهای عـراق و ترکیـه محـدود                        ارومیه، از جنوب شرقی به استا     
  . شود می
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 درصد آن در شهر و      69/52 نفر جمعیت دارد که      320/396/2، حدود   1375آذربایجان غربی طبق سرشماری سال      
درصـد در  35نعت،  درصـد در بخـش صـ    8/25از کل جمعیت شاغل این اسـتان          . ند ا  درصد آن در روستاها ساکن     31/47

 شـهر و    30 بخـش،    36 شهرستان،   14این استان دارای    . کنند   درصد در بخش خدمات فعالیت می      2/39بخش کشاورزی و    
  . دهستان است109

 دهیـاری   126 و   1382 دهیاری در سـال      203 دهیاری است که از این تعداد        329استان آذربایجان غربی در مجموع دارای       
های میاندوآب و نقده می باشـد کـه           در این بین بیشترین دهیاری به ترتیب متعلق به شهرستان         . سیس شدند أ ت 1383در سال   

سیس گردید که بـه ترتیـب       أهای تکاب و اشنویه ت      دهیاری هستند و کمترین دهیاری در شهرستان       44 و   49هرکدام دارای 
جـدول  (ن دارای الگوی مناسبی نمـی باشـد       ها در این استا     بر این اساس پراکندگی دهیاری    .  دهیاری می باشند   9 و   6دارای  
  .)4شماره

 خانوار و تعداد دهیاری هـای مـصوب         100تحلیل آماری نشان می دهد که یک همبستگی قابل قبول بین روستاهای باالی              
 در واقع این امر دلیلی برعدم وجود ضابطه ای حداقل کمی در شکل گیری دهیاری ها مـی                   .)5جدول شماره (وجود ندارد 

یان ذکر است که موضوع مدیریت در نواحی روستائی تابع شرائط اولویت نبوده و تمامی روستاها باید با توجه به                    شا. باشد
بر این اسـاس بـرای روسـتاهای کوچـک و           . ، اقتصادی و فرهنگی دارای مدیریت منسجم و اصولی باشند           شرائط اجتماعی 

  .پراکنده کشور نیز باید گام اساسی برداشت
  

  ها در استان آذربایجان غربی ص های توزیع آن بین دهیاریاعتبارات و شاخ
 هزار ریال اعتبار به استان آذربایجـان غربـی اختـصاص            000/839/70 در مجموع بالغ بر      1383 و   1382های   طی سال 

ها   استان عبارت از میزان جمعیت، میزان پیشرفت فیزیکی طرح          این های  های مهم توزیع اعتبار بین دهیاری        شاخص یافت و 
 نیـز فقـط   باشـد و دو شـاخص دیگر        ترین شاخص میزان جمعیـت مـی        مهمواقع  در  . و میزان خودیاری روستاییان بوده است     

  .)6جدول شماره(شوند امتیازی جهت دریافت اعتبار بیشتر محسوب می
  

  بی های استان آذربایجان غر های عمرانی و خدماتی  انجام شده و یا در حال اجرا دردهیاری بررسی فعالیت
 دهیاری این استان مشخص گردید که اکثر دهیاران به صورت تمام وقت مـشغول               13با توجه به بازدید بعمل آمده از        

پس از  بررسـی و  . گردد  عالقه وافری هم در دهیاران مشاهده می       ،بکار بوده اند که خوشبختانه ضمن داشتن نیروی جوانی        
هـای مـاکو،      سیالب و سعیدآباد به ترتیـب از توابـع شهرسـتان           ،گلدیهای یوال  عملکرد دهیاری  ،ارزیابی های بعمل آمده   

برخی از روستاها مثـل روسـتای قـولنجی،    سفانه أکه مت نآضمن . بهتر بوده است ها نسبت به سایر دهیاریخوی سلماس و 
. یت زیادی رنـج مـی برنـد       از محروم بالغ، نلیوان و شاهوانه از توابع شهرستان اشنویه           قره باغ از توابع شهرستان ارومیه و آغ       

 بـسیار    های موجـود     ها با توجه به میزان محرومیت        به این دهیاری   83و  82های   بودجه  پرداختی در سال    باید اشاره کرد که     
  .)7جدول شماره(نمایدمی طلب و توسعه فیزیکی بهسازی رای بواز اینرو زمان بسیار طوالنی را ناچیز است 
های اسـتان آذربایجـان غربـی تهیـه و اجـرای طـرح                 دهیاری  در  شده و یا در حال اجرا      راجهای ا  ترین فعالیت  یکی از مهم  

.  مـی باشـد   در حـال اجـرا   یا و شدهطرح هادی تهیه و در تمام روستاهای دارای دهیاری جامعه نمونه          هادی روستایی است  
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دهیـاری انجـام داده و اکنـون دهیـاران     سیس  أالبته در بعضی از روستاها بنیاد مسکن انقالب اسالمی طرح هادی را قبل از ت              
هـای هـادی روسـتایی از وظـایف بنیـاد        گرچه تهیه و اجرای طرح   .گام برداشته اند    های  هادی نیمه تمام         برای اتمام طرح  

هـای   سـازمان شـهرداری هـا و دهیـاری    ( ولی براساس تفاهم نامه ای کـه بـین وزارت کـشور    ،مسکن انقالب اسالمی است   
ها نیز می توانند در تهیه و اجـرای طـرح هـادی     ، دهیاری  منعقد گردید1382سکن انقالب اسالمی در سال و بنیاد م ) کشور

  .روستایی با همکاری بنیاد مسکن اقدام نمایند
ها قابل توجه بـوده کـه بـه شـرح           های عمرانی و خدماتی انجام شده و یا در حال اجرا در دهیاری             طور کلی فعالیت  ه  ب

   : ذیل می باشد
  :های توسعه کالبدی و فیزیکی روستا  تهیه و اجرای طرح - فال

هـای    و جمـع آوری آب     سیالبدفع  ،  جدول کشی حاشیه خیابان   ،  یض معابر رتع ( و اجرای طرح هادی روستایی     تهیه
  ) جهت عبور و مرور  پلاحداثسطحی، 

   : ارائه خدمات عمومی - ب
 احداث ساختمان دهیاری و تجهیز آن -

 به وسایل و لوازم آتش نشانیها  تجهیز دهیاری -
 روشنائی معابر -

  ها به ماشین آالت عمرانی وخدماتی نظیر بیل بکهو لودر، وانت نیسان، تراکتور و موتورسیکلت  تجهیز دهیاری -
 : های فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و بهداشتی  تهیه و اجرای طرح - ج

 های درآمدزا تهیه و اجرای طرح -

 ...اجتماعی نظیر احداث کتابخانه وسسات فرهنگی، ؤایجاد م -

 ...های ورزشی مثل ساخت سالن چند منظوره ورزشی و احداث زمین فوتبال و والیبال و اجرای طرح -

 حفظ میراث فرهنگی  -

 های گردشگری  تهیه و اجرای طرح -

 ...های جمع آوری زباله، دفن بهداشتی، بیو کمپوست و تهیه و اجرای طرح -

 )ها های روستایی و درختکاری در حاشیه خیابان ارکایجاد پ(توسعه فضای سبز  -

 ساماندهی گورستان و احداث غسالخانه های بهداشتی -

بـه  .  انـد  ها در زمینه اقتصادی و افزایش فرصت های شغلی نیز گـام برداشـته    برخی از دهیاری   ،های مذکور  عالوه بر فعالیت  
رده اند که این امر هم سبب اشتغال زنان روستایی گردیده و هم        ها تعاونی تولید فرش ایجاد ک       عنوان مثال برخی از دهیاری    

هـای اسـتان آذربایجـان        دراین زمینه دربین دهیـاری    . بخشی از درآمد حاصله از فروش فرش به دهیاری اختصاص می یابد           
لی بنا کرده    دار قا  150غربی، روستای یزدکان که به عنوان نمونه انتخاب شده با همکاری و مساعدت مالی دهیاری حدود                 

  .است
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  1383های  مصوب وزارت کشورتا آبان ماه   آمار دهیاری -3جدول 

  استان  ردیف
بیست تعداد روستاهای باالی 

  خانوار
های  تعداد دهیاری
  مصوب

های مصوب به روستاهای  نسبت دهیاری
  خانوار بیست باالی

  4/47  954  2012  آذربایجان شرقی  1
  2/15  329  2166  آذربایجان غربی  2
  5/13  141  1048  اردبیل  3
  1/30  321  1067  اصفهان  4
  3/38  150  392  ایالم  5
  6/25  102  398  بوشهر  6
  7/17  130  736  تهران  7
  9/15  84  529  چهارمحال و بختیاری  8
  8/79  395  495  خراسان جنوبی  9

  4/69  516  744  خراسان شمالی  10
  0/67  1896  2831  خراسان رضوی  11
  3/26  491  1867  خوزستان  12
  6/17  154  876  زنجان  13
  5/19  54  277  سمنان  14
  1/14  273  1938  سیستان و بلوچستان  15
  5/39  859  2176  فارس  16
  1/35  219  624  قزوین  17
  1/33  40  121  قم  18
  6/23  350  1482  کردستان  19
  8/30  531  1725  کرمان  20
  8/82  1392  1682  کرمانشاه  21
  9/14  117  786  کهگیلویه و بویراحمد  22
  5/99  851  855  گلستان  23
  9/43  878  2002  گیالن  24
  2/43  595  1376  لرستان  25
  3/17  384  2222  مازندران  26
  3/30  271  895  مرکزی  27
  6/17  179  1018  هرمزگان  28
  1/42  416  987  همدان  29
  5/56  195  345  یزد  30

  2/37  13267  35672  جمع
  1383، ، دفتر مدیریت توسعه روستایی)های کشور ها و دهیاری هرداریسازمان ش(وزارت کشور، : ماخذ
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 های مصوب  و جمعیت تحت پوشش به تفکیک شهرستان استان آذربایجان غربی تعداد دهیاری -4 جدول

یکصد روستاهای باالی 
 خانوار

 تعداد کل روستا شهرستان ردیف دهیاری مصوب

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

جمعیت تحت    
 ها پوشش دهیاری

 49355 5/25 35 3/22 137 614 ارومیه 1

 5969 50 9 4/23 18 77 اشنویه 2

 18779 75 21 4/15 28 182 بوکان 3

 22315 4/96 27 9/18 28 148 پیرانشهر 4

 8134 4/21 6 8/29 28 94 تکاب 5

 6263 3/35 12 4/18 34 185 سیه چشمه 6

 58553 2/43 35 6/27 81 293 خوی 7

 13404 105 21 4/7 20 270 سردشت 8

 21240 4/27 14 9/32 51 155 سلماس 9

 17667 2/38 13 8/22 34 149 شاهین دز 10

 30656 60 26 19 51 268 ماکو 11

 20055 4/65 17 3/13 26 196 مهاباد 12

 66306 5/6 49 3/36 81 223 میاندواب 13

 27731 1/157 44 5/29 28 95 نقده 14

 367/417 0/51 329 9/21 645 2949 انکل است

  1383وزارت کشور، استانداری آذربایجان غربی، معاونت امور عمرانی، دفتر امور شهری و روستایی،: ماخذ      
  

  های مصوب استان آذربایجان غربی خانوار و دهیاری ى یکص روستاهای باالی ) ( Correlationsمیزان همبستگی -5جدول 
VAROOOO4 VAROOOO3  
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14 
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  هزار ریال:  مبلغ1383 و1382های استان آذربایجان غربی در سال  نحوه توزیع اعتبارات دهیاری -6جدول 

 پرداختی میزان   سرفصلعنوان

 000/965/6 ها  ساختمان دهیاریتجهیز

 000/872/8  ساختمان دهیاریاحداث

 502/877/2  به بودجه دهیاریکمک

ارسال و مراسالت ، ( دهیاران در زمینه های متعدد اعم از آموزش
بودجه نویسی ، اصول ایمنی، مدیریت بحران، قوانین ومقررات 

 ...)ها و دهیاری

170/025/2 

 780/864 پژوهش

 000/961/2 آن به دفن و تفکیک کمکجمع آوری زباله ،

تعریض و آسفالت معابر،  احداث پارکهای ( ماندگارطرحهای
 ...)روستایی و

000/400 

 000/415/2  فرهنگی و ورزشیطرحهای

 000/350/1 )تملیک و تسطیح زمین ورزشی فوتبال(25 فجر طرح

 133/378/2 هی گورستان به غسالخانه و ساماندکمک

 000/406  به ایجاد فضای سبزکمک

 000/840  به امداد و نجاتکمک

 000/120/2 تهیه
  هادیطرح

 415/364/36 اجرا

 000/839/70 جمع

  1383وزارت کشور، استانداری آذربایجان غربی، معاونت امور عمرانی، دفتر امور شهری و روستایی،: ماخذ 
  

   ∗نتیجه گیری
ها می توانند نقش بسیار مهمی  های ناحیه مورد مطالعه حاکی از آن است که امروزه دهیاری عملکرد دهیاری، وعدر مجم

های انجام شده دهیاران  نمایند و فعالیت  ء فیزیکی روستا ایفا–ویژه بهبود اوضاع کالبدی ه در راستای توسعه روستایی برا 
ها،  ر مدیریت روستایی کنونی وجود دارد که نظارت عالیه استانداریهایی د اما از طرفی ضعف. گواه بر این مدعاست

های آموزشی مرتبط با شرح وظایف دهیار، تفویض اختیارات الزم از سوی  اختصاص بودجه بیشتر، برگزاری دوره
میزان ضعف سازی برای مشارکت مردم می توانند تا حدود زیادی از  ها و بخشداری ها و فرهنگ ها به  فرمانداری دستگاه

موازات حمایت دولت  در راستای توسعه جوامع روستایی ه از اینرو اهتمام و مشارکت روستائیان ب. ها ی موجود بکاهند
  .امری اجتناب ناپذیر است

                                                 
ــا عنــوان   : نکتــه ∗ نقــش شــورای اســالمی روســتائی »«بخــشی از ایــن مقالــه برگرفتــه از نتــایج یــک طــرح تحقیقــاتی مــی باشــد کــه بخــشی از آن ب

 . انجام پذیرفته است) 3835/313با شماره طرح (یا حمایت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران »حران روستاهای ایراندر سامان دادن به ب
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 های جامعه نمونه مشخصات دهیاری -7جدول 

 بخش شهرستان روستا ردیف مشخصات دهیار
 نحوه حضور سن تحصیالت

 پاره وقت 32 دیپلم آغ بالغ 1

 تمام وقت 36 دیپلم نلیوان 2

 شاهوانه 3

 مرکزی هاشنوی

 پاره وقت 29 دیپلم

 تمام وقت 40 دیپلم مرکزی بالو 4

 تمام وقت 35 لیسانس قره باغ 5

 قولنجی 6
 انزل

 تمام وقت 41 دیپلم

 چنقرالوی پل 7

 ارومیه

 تمام وقت 29 دیپلم نازلو

 تمام وقت 28 نسلیسا ملحم 8

 سیالب 9
 مرکزی سلماس

 تمام وقت 35 لیسانس

 تمام وقت 43 راهنمائی یزدکان 10

 سعیدآباد 11
 مرکزی خوی

 تمام وقت 26 لیسانس

 تمام وقت 27 دیپلم شوط یوالگلدی 12

 قره تپه 13
 ماکو

 پاره وقت 27 لیسانس مرکزی

  
  منابع و مأخذ 

  .175ا در توسعه اقتصاد ملی، ماهنامه جهاد، شمارهنقش سرنوشت ساز روست ،)1374(ـ آسایش، حسین1
دانـشکده   توسعه شهری پایدار از فکـر تـا عمـل، فـصلنامه محـیط شناسـی،                ،)1380(ـ بحرینی، سید حسین، مکنون، رضا       2

  .27محیط زیست دانشگاه تهران، شماره 
  .، سازمان برنامه و بودجه1، جلدتوسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه  غالمعلی فرجادی، )1364( ـ تودارو، مایکل3
  .محیط زیست و نظریه اجتماعی، ترجمه حسن پویان و نیره توکلی، سازمان حفاظت محیط زیست ،)1380(ـ جان بری 4
  .ها چگونگی تشکیل، نحوه فعالیت و وظایف دهیاری ،)1382(ـ روزنامه اطالعات 5
هـای جغرافیـایی، مؤسـسه       توسعه روستایی، فصلنامه پژوهش   نگرشی بر نظام برنامه ریزی       ،)1380 (ـ رضوانی، محمدرضا  6

   .41جغرافیایی دانشگاه تهران، شماره
تحلیل و نقد شیوه های طبقه بندی روستاها، گزارش اول، معاونت عمـران روسـتایی                ،)1370 (ـ سعیدی، عباس و دیگران    7

  .بنیاد مسکن انقالب اسالمی
  .، انسان در مدیریت، نشر شیوه)1379(وسوی، علی اصغر کوهستانی، حسینعلی، آهنچیان، محمدرضا، م-8
  .مدیریت روستایی در ایران، دانشگاه تهران ،)1376(ـ طالب، مهدی 9

، سـازمان برنامـه و      )1379( ـ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران                10
  .بودجه
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، دفتر طرح   )های کشور   ها و دهیاری   سازمان شهرداری (، وزارت کشور    )1383 (ها   مجموعه قوانین و مقررات دهیاری     -11
  .و برنامه

  .،مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران، سمت)1377(مهدوی، مسعود  -12
 .، برنامه ریزی کالبدی سکونتگاهی روستایی، جزوه درسی دوره دکتری، دانشگاه تهران)1381 ( مهدوی، مسعود-13

برگرفته از کتاب مـدیریت تحـول       (، مدیریت روستائی، جزوه درسی دوره کارشناسی ارشد         )1383(مسعود    مهدوی، -14
  .، دانشگاه تهران)سازمانی محمد سعید تسلیمی

  .رهنمودهایی بر برنامه ریزی مراکز روستایی، جهاد سازندگی ،)1375( از هلند DHVمهندسین مشاور  -15
  .رنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران، جهاد دانشگاهی مشهد، ب)1382( مطیعی لنگرودی، حسن -16
 -، مدیریت برای نوسازی روستایی تجربـه اروپـا و شـمال  آمریکـا، فـصلنامه علمـی                  )1382( مطیعی لنگرودی، حسن   -17

  .پژوهشی جغرافیا و توسعه ناحیه ای، دانشگاه فردوسی مشهد
  .ایی در ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان زمین و مسکن، مدیریت شهری و روست)1374(مزینی، منوچهر  -18
هـا، دفتـر مـدیریت توسـعه          ، معاونت امور دهیاری   )های کشور   ها و دهیاری   سازمان شهرداری ( ،)1383(ـ وزارت کشور  19

  .روستایی
ت امور اجتمـاعی    ، ویژه نامه شورا، گردهمایی ملی منتخبان دومین دوره شورای اسالمی، معاون           )1382(وزارت کشور  -20

  .و شوراها 
 .، استانداری آذربایجان غربی، معاونت امور عمرانی، دفتر امور شهری و روستایی)1383(  وزارت کشور-21

   .74 و 73های  ، مدیریت و توسعه، فصلنامه مسکن و انقالب ،شماره)1375( ولی زاده، ابوالفضل -22
  .آبادیهای دارای سکنه، طبقه بندی جمعیتی )1375( مرکز آمار ایران -23


