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زندگی روستایی در اعصـار گذشته در روستاهایی پراکنده 
یافت. اداره عمومی  تاحدودي خودبسنده و همگن جریان می 
در روستاهاي سنتی بر عهده کدخدا بود. او که هم به جماعت 
رعیت تعلق داشت و هم مورد تأیید و منصـــــوب مالکان و 
متصرفان بود، نقش واسطه و نیز اداره امورجماعت را بر عهده 
اي کدخدامنشـــــانه و درحد توانش و توان  داشت تا به گونه 

کشی از رعایا را سامان دهد. رعیت، کار بهره 

از مهمترین ویژگی قانون تشــــــکیل ایاالت و والیات 
درسال 1286 خورشیدي این بود که حکومت، کدخدا را که از 
دیرباز وظیفه هدایت و هماهنگی امور عمومی ده را بـرعهده 
داشــــت به عنوان عامل خود در روســــتا برگزید. ازجمله 
مهمترین تحوالتی که درخصوص مدیریت روستایی در دهه 
1330 خورشیدي در حوزه مدیریت روستایی صـورت گرفت 
تشـــکیل انجمن عمران ده و پس از آن انجمن ده بود که با 
ترکیب 5 نفرشـامل نماینده مالک، نماینده زارعین، کدخدا و 
شد و  دو نفر معتمد مالک و زارعین در روستاها تشـــکیل می 
مقرر بود که به امور عمومی و عمرانی روسـتاها بپردازد اما در 
دهه 40 با قدرت گــرفتن دولت و فـــزونـــی اتکاي آن به 
درآمدهاي نفتی، این نهاد نتوانســــت حرکت و تاثیرگذاري 

خارج از ظرفیت اقتصــادي جامعه ایران داشته باشد. درسال 
هاي ده و اصالح امور اجتماعی  1342 قانون تشـکیل انجمن 
و عمران به تصـــویب رسید. هدف از تصـــویب این قانون 
تشـکیل انجمن 5 نفر از منتخب روستاییان بود و این انجمن 
هاي  موظف بود تا زیر نظر و هدایت وزارت کشـــــور برنامه 
اصالحات روستایی را به انجام برساند. براي نخســــتین بار 
مقرر شد امور عمومی ده به شکل انجمنی اداره شـود و در آن 
به مقام و موقعیت کدخدا توجهی نشد. باتشکیل وزارت تعاون 
و امور روستاها در سال1353 قانون تشــــکیل انجمن ده و 
اي را براي  دهبانی به تصــویب رسید که وظایف گســـترده 
انجمن ده و دهبان برشمرده بود اما فرصت چندانی براي اجرا 

نیافت.

در مجموع پیش از انقالب به دلیل تغییرات مکرر قوانین و 
احاله امور روســتایی از وزارتی به وزارت دیگر ســبب از هم 
پاشیدگی مدیریت روستایی در آستانه انقالب اسـالمی شـد. 
پس از انقالب با بسط قدرت و برقراري آرامش در روستاها از 
سـال 61 تا 75 ســه قانون مربوط به شــوراهاي اســالمی 
تصـویب شد. قانون نخسـت با عنوان تشــکیالت شوراهاي 
اسالمی کشـوري مصـوب 1361، مدیریت روستا را بر عهده
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نهاد جدیدی که شورای اسالمی روستا نام داشت و جانشـین 
انجمن ده شــده بود، واگذار کرد. مدت اعتبار شـــورا در این 
قانون 2 ســــال بود. قانون دوم با عنوان قانون اصــــالح 
تشـکیالت شوراهای اسالمی کشـور مصـوب 1365 بود که 
مدت اعتبار شـورا را به 4 سـال افزایش داد اما بازهم به مقام 

اجرایی مدیریت روستا توجهی نشد.

جهاد ســــــازندگی که پس ازانقالب خود را متولی امور 
دانست برای حل این مشـکل اقدام به تشـکیل  روستایی می 
های همیار روستایی در تعدادی از روستاهای کشور کرد،  خانه 
همیار روستا از سوی شورای اسـالمی معرفی و با حکم جهاد 
شد. روستاهایی با جمعیت  سازندگی به مقام خودمنصوب می 
توانســــتند همیار داشته باشد. همیار  1500 نفر و باالتر می 
عالوه بر اجرای مصوبات شورا 
موظف بود برنامه ســـــاالنه 
عمرانی، بهداشتی، خدماتی و... 
را تهیه و جهت بررســــــی و 
تصـــویب به شورای اسالمی 
روســتا اعالم کند، این طرح تا 
پایان سال1370 ادامه داشـت. 
دربرخی از روستاهای کشــور 
که شــــوراها به دالیلی مانند 
ضـــعف مدیریت زمینه، توان 
الزم برای جلب مشـــارکت و 
همکاری روســـــــتاییان را 
نداشـــتند، نهادی دیگر یعنی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی را 
وادار کرد تا شــورای عمران و 
بهســـــــازی و دفتر عمران 

روستایی را تشکیل دهند.

ســرانجام در 17 اســـفند 
1377 اولـین دوره انــتخابات 
سراسری شـوراهای اسـالمی 
کشور برگزار و از 9 اردیبهشـت 

1378 شروع به کار نمودند.

تاریخچه عنوان شده نشان 
دهد که شــــوراها یکی از  می 
های  ترین انواع سـازمان  اصلی 
سـاالر در ایران، جدیدترین بازیگر در عرصــه  جمعی و مردم 
آیند که با توجه به تمرکززدایی  مدیریت محلی به حسـاب می 

اند. اداری و اجرایی، مدیریت امور روستایی را برعهده گرفته 

) انگلیسـی به کار  councilکلمه شورا معادل کانسـیل (

بایســـت آنرا از شور و مشـــورت تفکیک کرد،  رود و می  می 
شود و مشـورت در  معموالً شورا به عنوان یک نهاد مطرح می 
واقع فعل یا کارکرد آن نهادی اســـــت. به عبارت دیگر هر 
تشکلی که اعضـای آن به منظور تشـریک مسـاعی دور هم 
شـود و هر آنچه که در این شـورا  جمع شوند، شورا نامیده می 
شــود محتوا یا دســتور کار  برای بحث و بررسـی مطرح می 
گردد و عمل انجام گرفته در این نشسـت شورایی،  قلمداد می 
گیرد و به طور کلی شورا نهادی مشــارکتی  مشـورت نام می 
های مردم به منظور  است که به وسـیله آن تالش و کوشـش 
بهبود شرایط اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه صورت 
گردد و متشـکل از نمایندگان اقشـار  پذیرفته و هماهنگ می 

مختلف جامعه است.

تشکیل شوراهای اسالمی روستا یکی از اقدامات دولت در 
جهت تحقق توسعه پایدار روستایی اسـت. توسـعه به عنوان 
فرآیندی چند بعدی، تالشـــــی برای بهبود زندگی مادی و 
معنوی انســــانی و فرهنگ، به منزله بنیان زندگی فکری و 
شود. مدیریت توسعه روستایی  معرفتی جامعه محســوب می 
شـامل سـه رکن، مردم، دولت و نهادهای عمومی اسـت که 
ریزی و مدیریت روســـــتایی باید با همکاری  فرآیند برنامه 
متعادل و فعال نیروهای بیرونـی (دولت، نهادهای عمومـی و 
های محلی) صورت  ها و سازمان  بازار) و درونی (مردم، تشکل 

شود. گیرد، از این نوع مدیریت به مدیریت مشارکتی یاد می 

دهی، هدایت  مدیریت روسـتایی در واقع فرآیند ســازمان 
ها و  جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمان 
نهادها است. شوراها نهاد مردمی و مســتقل هســتند که بر 
گیری و اداره  اساس اصل هفتم قانون اساسی وظیفه تصـمیم 
امور محلی را بر عهده دارند. سطح سواد اعضــای شوراهای 
تواند به موفقیت آنان در امور اجرایی کمک  روســــتایی  می 

شایانی نماید.

های  باتوجه به بروکراتیزه شـــدن روز افزون عرصــــه 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیاز به داشتن سواد و تخصـص 
ها تبدیل ساخته است و اگر  را به امری ضروری برای انســان 
چه شاید در نگاهی خام مسـائل روستایی نسـبت به مسـائل 
ریزی، تهیه  تر جلوه کند اما مسـائلی مانند بودجه  شهری ساده 
های  های عمرانی، گسترش مشارکت و تقویت سازمان  برنامه 
مردمی همگی اموری هســتند که به سرمایه انســانی برای 
پیشبرد خود نیاز دارند. همچنین فناوری اطالعات و ارتباطات 
های مختلف زندگی انسـان تاثیر زیادی  بدون شک در بخش 
دارد که اثرات گســترش  آن در مناطق روستایی عبارتند از: 
پیوند دادن اجتماعات روســــتایی با تکنولوژی روز دنیا، پیدا 
کردن بازارهای مناسب و کارآمد، تجاری شدن کشــاورزی،

کلمه شورا را 
بایست از شور و  می 
مشورت تفکیک 
کرد، معموالً شورا به 
عنوان یک نهاد 
شود و  مطرح می 
مشورت در واقع 
فعل یا کارکرد آن 
نهادی است. به طور 
کلی شورا نهادی 
مشارکتی است که 
به وسیله آن تالش 
های مردم  و کوشش 
به منظور بهبود 
شرایط اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی 
جامعه صورت 
پذیرفته و هماهنگ 
گردد  می 
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زاده، رضـــــا و نائیجی  احمدی پور، زهرا؛ الهوردی 
کیاکال، مختار (1389) ارزیابی نقش شوراهای اسالمی 
در توســعه روســـتایی (مطالعه موردی روســـتاهای 
ریزی  های خوی و نور)، نشـــــــریه برنامه  شهرستان 

وآمایش فضا، دوره14، شماره3، صص20-1

اژدری فرد، فاطمه و احمدوند، مصـــطفی (1390) 
واکاوی عملکرد شوراهای اسالمی در مســــیر توسعه 
پایدار روستایی (مطالعه موردی شـهرسـتان سـمیرم)، 

های روستایی، شماره7، صص98-75 نشریه پژوهش 

اعالیی بوسجن، محسـن؛ شفیعی، شفیع و بشـیری 
شناختی تأثیر  گیوی،حســـــین (1394) بررسی جامعه 
شــوراهای روســتایی بر توســعه ســرمایه فرهنگی 
روستانشـینان شهرستان گیوی درسال1391، نشــریه 
مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سـال هفتم، شـماره4، 

صص84-67

ایمانی جاجرمی، حسـین و کریمی، علیرضا (1388) 
های اجتماعی شـوراهای روســتایی در مدیریت  چالش 
محلی، نشـریه توسعه محلی (روستایی-شهری) ،دوره 

اول، شماره1، صص114-89

رستگاری، حمید؛ محمدی قمری، زکریا و احمدوند، 
مصــــــــطفی (1396) ارزیابی نظام مدیریت توسعه 
روســـــتایی ایران: تحلیلی بر مبنای الگوی مکنزی، 
نشــــریه توسعه محلی(روستایی-شهری) دوره نهم، 

شماره2، صص196-171

ریاحـی، وحید؛ نعیم آبادی، نازنین و جوان، فــرهاد 
(1397) مقایســــه عملکرد مدیریت نظارتی روستایی 
(شوراها) درروستاهای کوچک و بزرگ، نشــــــــریه 
های انسانی، شماره43،  ریزی سکونتگاه  مطالعات برنامه 

صص376-365

نیا، لیال (1377) میزگرد؛ تبیین جایگاه  قاســـــمی 
شـوراهای اسـالمی روســتایی، وظایف، انتظارات و... 
نقش آن در توسعه روستایی، نشــــــــــــریه جهاد 

،شماره214و215، صص12-6

کریمی کندری، ســـــاجده (1399) نقش فناوری 
درتوسعه انســـــــانی و کارآیی شغلی بین دهیاران و 
شوراهای اسالمی روستاهای شهرستان نطنز، نشــریه 

راهبردهای توسعه روستایی، شماره25، صص61-49

الدین،  در، مهدی و فلک  کالته ســاداتی، احمد؛ نایه 
زهرا (1399) واکاوی تجربه و تفسیر بازیگران مدیریت 
روســتایی از شـــرایط انتخاب دهیار و پیامدهای آن، 
نشــــــــریه توسعه محلی (روستایی-شهری)، دوره 

دوازدهم، شماره1، صص269-243

بهبود الگوی کاشت، کاهش هزینه عملیات کشـــت و زرع، 
افزایش مقدار محصــــــول در واحد سطح، ارتقای درآمد و 
های اجتماعی، اقتصادی، آموزشی  دسترسی آسان به فرصت 

و تحصیلی.

سوادی اعضـای شوراهای  مشکل کم سوادی و بعضـاً بی 
روستایی از گذشـته وجود داشـته و تا به امروز نیز ادامه دارد و 
شوراها همچنان در اثر کم سوادی در فقر اطالعاتی مدیریتی 
برند؛ البته سواد خود به دسته عمومی و تخصـصـی  به سر می 
شود. سواد عمومی عبارت از توانایی خواندن و  تقســــیم می 
های  مندی از آموزش  نوشتن است و سواد تخصــصــی بهره 
علمی و عملی الزم در زمینه کشــاورزی، سیاسی، اجتماعی، 
هاست و  فرهنگی و اقتصـــادی و میزان آشنایی با این حوزه 
ها در عمل به یک آفت مهم  پایین بودن میــزان این آموزش 
برای کار شوراها تبدیل شـده اسـت. آشـنایی با امور حقوقی، 
قضـــایی، اداری و سازمانی، اجتماعی و فرهنگی از مجرای 

شود. تحصیالت عمومی دیپلم و باالتر فراهم می 

باتوجه به تبصـره 1 ماده26 قانون تشــکیالت، وظایف و 
انتخابات شوراهای اسالمی «کســـانی که سابقه یک دوره 
کامل عضــویت اصلی شورا را داشته باشند به شرطی که در 
همان حوزه انتخابیه نامزد شــورا شــوند از شـــرط مدرک 

تحصیلی معاف هستند».

مندی از سواد عمومی و  بســــــیاری از افراد بدون بهره 
های روستایی است  تخصـصـی که امروزه نیاز مبرم مدیریت 
وارد این عرصه شده و دوره چهارساله را بدون بازدهی مثبتی 
برند، همچنین از سال1380 مســئولیت اجرایی  به پایان می 
روستایی بر عهده مقامی با عنوان «دهیار» گذاشته شـده که 
ازسوی شـوراهای اسـالمی روسـتا به مدت 4 سـال انتخاب 
گیرد.  شـــود و در ســـاختار مدیریتی روســـتا جای می  می 
روستاهایی که شورای اسالمی آنها از سطح تحصـــــیالت 
باالیی برخوردار باشــــند با توجه به آنکه به وظایف خود به 
عنوان شـورای اســالمی آگاهی کامل داشــته و از پختگی 
سیاسی و اجتماعی کافی برخوردارند و تعلق محلی که دارند، 
مالکشـان برای انتخاب دهیار، کارآمدی و توانمندی است و 
انتخاب دهیاری کاردان نقش بسزایی در توسعه روستا خواهد 
داشـــت و این اداره کوچک دولتی با وجود تیمی از نیروهای 
های مشـارکت اهالی  توانمند و متعامل و فراهم نمودن زمینه 
روسـتا باعث تغییرات فنی و نهادی به منظور بهبود شــرایط 
شود.  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منسجم و هماهنگ می 
طلبد  دستیابی به این مهم نظر خاص حقوقدانان محترم را می 
تا با توجه به شـــــرایط کنونی بازنگری در قواعد انتخابات 

شوراها نمایند.


