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سخن مدیر مسئول

حكمروایـی روسـتایی، فراینـد نوینـی اسـت كـه بـا اصـول، معیار ها و شـاخص هایی 
متفاوت از رویكردهای مطرح شـده در نظام مدیریت روسـتایی ماقبل خود، باعث 
توامنندسـازی سـاكنین نواحی روسـتایی، در زمینه های مختلف می شـود. به عبارتی 
حكمروایی خوب روسـتایی رهیافتی نو، برای دسـتیابی به توسـعه پایدار در نواحی 

روسـتایی به شـار می رود. 
ایـن رهیافـت نویـن، مسـتلزم مشـاركت متامـی افـراد ذی نفـع در فرآینـد طراحی و 
تدویـن سیاسـت ها و عملكـرد نهادهایـی اسـت كـه بر ابعـاد مختلف زندگـی مردم 
اثرگـذار هسـتند. حكمروایـی خـوب تنهـا عرصه هـای حكومتـی را در بـر منی گیـرد، 

بلكـه حوزه هـای جامعـه مدنـی و بخـش خصوصـی را نیـز درگیـر می سـازد. 
شـوراهای اسـالمی روسـتا كـه بـا رأی مسـتقیم مـردم روسـتا انتخـاب می شـوند، بـه 
منزلـۀ نهـاد مردمـی و تصمیم گیـر، برنامه ریـز و سیاسـت گذار در عرصـۀ مدیریـت 
محلی محسـوب می شـوند. دهیاری ها نیز به عنوان بازوان اجرایی شـورای اسـالمی 
روسـتا و مجـری مصوبـات آنهـا از دیگـر نهادهای مردمی در سـطح محلی هسـتند 
كـه بـه عنـوان یـك نهـاد مدیریتـی محلـی، ابـزار كلیـدی بـرای تحقـق حكمروایـی 
روسـتایی می باشـند. دهیـاران بـا دادن حـق مسـؤولیت و درگیر كردن مردم روسـتا 
در برنامه ریزی هـا، آن هـا را در رسنوشتشـان دخیـل می سـازند و زمینه های حكومتی 
بـرای  زمینـه ای  خـود  ایـن  می كننـد.  پایه گـذاری  را  دموكراتیـك  و  مردم سـاالرانه 
توامنندسـازی جوامـع محلـی اسـت. به طـوری كه مـردم از یك روستانشـین انفعالی 
و بی تفاوت نسـبت به مسـایل و برنامه های توسـعۀ روسـتا به یك روسـتایی فعال، 

مسـؤولیت پذیر و پاسـخگو تبدیـل خواهند شـد. 
در راسـتای تحقـق حكمروایـی شایسـته، دهیاری هـا می بایسـت در قبـال عملكـرد 
خویش مسـؤول باشـند، از عهدۀ مسـؤولیت هایی كه به آن ها واگذار شـده اسـت به 
خوبـی برآینـد، بـه قوانین و اصـول پایبند باشـند، اطالعـات را در اختیار روسـتاییان 
قـرار داده و بـه آن هـا حـق اظهـار نظـر دهنـد، روسـتاییان را ناظـران و حسابرسـان 
اعـال خویـش بداننـد، در پی تحقق نتایجی باشـند كـه نیازهای جامعـه را برآورده 
سـاخته و كارا و اثربخـش باشـد و زمینۀ مشـاركت روسـتاییان در متامـی عرصه های 
اثرگـذار در رسنوشـت آن هـا را فراهـم سـازند. در ایـن صـورت می تـوان در راسـتای  

تحقـق حكمروایـی خوب روسـتایی گام برداشـت.
امیـد اسـت مدیـران محلـی بتواننـد، در راسـتای تحقـق حكومتـی مردم سـاالرانه و 
دموكراتیك گام  بردارند و بتوانند در مسـیر تعالی و پیرشفت مردم روسـتا كه هان 
هـدف نهایـی توسـعۀ پایـدار یعنـی ارتقـای شـأن و منزلـت انسـانی اسـت، حركـت 

منایند.

مدیریتی محلی، ابزار كلیدی 
برای تحقق حكمروایی روستایی
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سخن سردبیر

عباراتـی چـون حكومـت مردمـی، مشـاركت، پاسـخگویی، مدیریـت مشـاركتی 
نهادهـای مردمـی و در یـك كالم وجود یك چارچوپ مشـخص كه بر پایه فرآیندهای 
مدنـی شـكل می گیرد، جملگـی تداعی كننده  تحقق ارادۀ مردم بر رسنوشـت خویش 
و قـدرت تصمیم گیـری و تصمیم سـازی در ازای محیـط زندگـی و پیرامونـی خـود 
می باشـد و ایـن هـان مفهـوم حكمروایـی شایسـته را به اذهـان متبادر می سـازد.

در ایـن میـان مدیریـت روسـتایی كشـور نیـز بـه رغـم سـابقه تاریخـی طوالنـی 
خـود در نحـوه اداره روسـتاها، همـواره از عدم توسـعه متعادل منطقـه ای رنج برده 
اسـت و در دوران قبـل از پیـروزی انقـالب اسـالمی، نظـام برنامه ریـزی متركزگـرای 
بخشـی نگر، بـه دلیـل عـدم اعتقـاد بـه مشـاركت مـردم، عـدم توجه به خواسـت ها 
و نیازهـای روسـتایی و رویكـرد برنامه ریـزی بـاال بـه پاییـن، هیچـگاه نتوانسـت در 

توسـعه همه جانبـه روسـتاها توفیقـی حاصـل مناید.
بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی و پیاده شـدن نظام مردم سـاالری دینـی، نقطۀ عطفی 
در پیكـره نظـام برنامه ریـزی كشـور حاصـل شـد. و پـس از آن، نظـام برنامه ریـزی 
كشـور همـواره بـه دنبال آن بوده اسـت كه نقش دولـت را به عنوان سیاسـت گذار، 
در  او  دخالـت  از  و  منـوده  تبییـن  قانـون،  صیانت كننـده  و  هاهنگ كننـده 
تصمیم گیری هـای محلـی و اداره و اجـرای امـور مربـوط بـه زندگـی روزمـره مـردم 

بكاهد.
لـذا تحقـق حكمروایی خـوب به عنوان مفهومـی جدید در مدیریت روسـتایی از 
ایـن جهـت اهمیـت دارد كه كشـور در سـالهای اخیر بـه دنبال پیاده سـازی نقش پر 
رنگ تـر و اثرگذارتـر مـردم در سـطوح مدیریتـی محلـی می باشـد. و بـا فراهم منودن 
زمینـۀ مشـاركت های مردمـی چـه در عمـران و آبادانی روسـتا و چـه در موضوعات 
اجتاعی و فرهنگی روسـتاها، جلوه جدیدی از حكمروایی خوب را نشـان می دهد.

از جملـه نقـاط قوت مدیریـت نوین روسـتایی در پیاده سـازی حكمروایی خوب، 
حضـور نهـاد دهیـاری اسـت كـه با همكاری شـوراهای اسـالمی روسـتا و بـا انتخاب 
یـك دهیـار تحصیل كـرده و بـا انگیـزه بـه عنـوان بـازوی اجرایـی شـورا و بـر اسـاس 
عقـل جمعـی روسـتاییان شـكل گرفتـه، نقطـه عطفـی اسـت در رسـیدن بـه مـدل 
جدیدی از مدیریت محلی بر اسـاس حكمروایی شایسـته كه الزم اسـت از تجربیات 
موفـق جهـان، ضمـن حفـظ صیانت از بایسـته های موجود در كشـورمان كه شـامل 

مؤلفه هـای فرهنگـی، اجتاعـی، سیاسـی و دینـی اسـت، بهره منـد گردیم.
در ایـن شـاره از ماهنامـه دهیاری هـا، برآنیم تا ضمن تبییـن مفاهیم حكمروایی 
شایسـته، مؤلفه هـا و الزامـات تحقـق آن، جایـگاه و نقـش دهیاری هـا و شـوراهای 

اسـالمی روسـتا را در فرآینـد تحقـق حكمروایی شایسـته ترشیح مناییم.

تحقق حكمروایی خوب به 
عنوان مفهومی جدید
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اهل نظر

حكمروایی 
شایسته و 
مدیریت 
روستایی
الوین رمضانی
كارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

حکمروایی مفهومی است که اولین بار در سال 1970 در ادبیات توسعه مطرح شد و امروزه مبحث اصلی گفتان توسعه بحساب 
می آید. این مفهوم در سال های اخیر به دلیل توجه پژوهشگران روستایی به تحوالت بنیادی در نظام های مدیریت و برنامه ریزی، 
از مفاهیم اساسی و نوین اجتاعات روستایی به شار می رود، که در صدد تقویت ساختارهای محلی در تقابل با ساختارهای 
متمركز و ملی بوده و به دنبال این است تا روستائیان به سوی مشارکت، آزادی در گفتان و تصمیم سازی رهنمون شوند. از این رو 
به نظر می رسد نهاد مدیریت روستا در ایران از جمله دهیاری ها و شوراهای اسالمی روستا، می توانند یکی از بهرتین ساز و کارها 
برای تحقق حکمروایی خوب باشند. با عنایت به اینکه هدف هر جامعه روستایی دستیابی به توسعه پایدار است، لذا در میزگرد 
این شاره تالش شده است جایگاه نهادهای مدیریتی روستا را در تحقق حکمروایی شایسته، در جهت دستیابی به توسعه پایدار 

و متوازن، مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم. بر همین اساس به گفتگو نشسته ایم با:
• غالمرضا کاظمیان؛ دكرتای جغرافیا و برنامه ریزی شهری و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی.

•  مهران شیراوند؛ دكرتای جامعه شناسی و رییس مركز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستای.
• مجید عبدالهی؛ دكرتی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و مدیر كل دفرت هاهنگی عمرانی و خدمات روستایی.
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 دهیاری هـا: ضمـن عرض سـالم و خیر مقـدم خدمت 
مهامنـان گرامـی، اجـازه می خواهم بحـث را با مفهوم 
حکمروایـی روسـتایی آغـاز کنـم و بـه طور مشـخص 
روسـتایی  حکمروایـی  مفهـوم  اینکـه  بـه  بپـردازم 
چیسـت؟ و ابعـاد و مؤلفه هـای آن در روسـتا چگونـه 

قابـل تبییـن می باشـد؟
کاظمیان: مفهوم حکمروایی در دنیا تقریبا سابقه ای 40 ساله 
دارد اما  از زمانی که به صورت مفهوم و رویکرد درآمده است 
متام  به  مربوط  مفهوم حکمروایی  حداکرث 20 سال می گذرد. 
رشته های مدیریتی است. در مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی 
محسوب  بنیادین  مفهوم  یک  روستایی  و  شهری  مدیریت  و 
به حداکرث رساندن  می شود که مبنایی کامالً مشخص دارد و 
دایره شمول کلیه کنش گران و ذی نفعان در هر موضوع است. 
یعنی تالش می کند که تا حداکرث ممکن ذی نفعان و گروه های 
مرتبط با یک پدیده را شامل شود و این ها را با همدیگر در 
جهت اهداف کلی سیستم همراه و همسو کند. بنابراین اگر 
باید  شویم  روستایی  حکمروایی  بحث  وارد  مفهوم  همین  با 
اداره یک روستا چه کنش گران و چه  ببینیم که در زندگی و 
ذی نفعانی دخیل هستند با چه دسته بندی ها، با چه انگیزه ها 
از  را  رفتاری  انگیزه ها چه  این  اساس  بر  و  منافعی.  با چه  و 

خود بروز می دهند و چگونه می شود این ها را با هم در جهت 
نه  باید  امر  این  البته  توسعه روستایی همسو و همراه کرد. 
تنها در حیطه مدیریت بلکه در متامی حیطه ها شکل بگیرد. 
بنابراین كلیه ساکنان روستا، کسانی که در روستا کار و فعالیت 
می کنند، مدیران روستایی تا مدیران سطح باالتر مثل مدیران 
شهرستان و حوزه های مختلف باید در این  مفهوم دیده شوند. 
حکمروایی دو بعد دارد، بعد ساختاری و بعد عملکردی. بعد 
ساختاری به این معناست که چه عنارصی و چه کنشگرانی باید 
در این موضوع حضور داشته باشند و چه ارتباطاتی بین این ها 
می کنند.  فعالیت  محیطی  در چه  و  باشد  داشته  وجود  باید 
سیستم  خروجی های  و  ورودی ها  به  بیشرت  عملکردی  بعد 
مربوط می شود اینکه در سیستم حکمروایی چه ورودی هایی 
اجتاعی،  ورودی های  اقتصادی،  ورودی های  مثال  دارد  وجود 
ورودی های زیست  محیطی و اینکه چه خروجی هایی از آن 
روستایی  پایدار  توسعه  آن  نهایی  خروجی  که  داریم  انتظار 
و  ورودی ها  روستایی  حکمروایی  های  مؤلفه  بنابراین  است. 
این تصور، سیستم  خروجی های آن می باشند. و در واقع در 
حکمروایی روستایی را به صورت سیستمی سازمانی در نظر 
بعد  دو  در  و  دریافت  را  مختلف  ورودی های  که  می گیریم 
البته  می کند.  خروجی هایی  به  تبدیل  عملکردی  و  ساختاری 
فرض بر این است که خروجی ها را در کیفیت زندگی روستایی 

و در توسعه پایدار روستایی می شود خالصه کرد.
به  پرداخنت  برای  عبدالهی: 
مفهوم حکمروایی و کاربست 
رضورت  روستا  حوزه  در  آن 
تاریخی  تحول  به  ابتدا  دارد 
این  پیرامون  که  دیدگاه هایی 
موضوع مطرح است بپردازیم 
از  مفهوم  این  چرا  اینکه  و 
و  شده  مطرح  تاکنون  گذشته 
کاربست آن در نظام مدیریتی 
فعلی و نظام اجتاعی به چه 
سمت و سویی خواهد رفت. در گذشته نگاه به مدیریت و نوع 
اداره امور، یک نگاه کامال از باال به پایین بوده و نقش مسلطی 
که دولتها در تصمیم گیری ها داشتند باعث  شده که در واقع 
کمرت از مشارکت ذی نفعان و بازیگران دیگر در این موضوع 
استفاده شود و بتدریج تغییر نگاهی در این نظام رخ داد و 
باعث شد تا در شیوه مدیریت دیدگاهی دیگر نیز حاکم شود. 
به این مفهوم كه از افراد دیگری هم در این فضا استفاده شود، 
یعنی در واقع افراد دیگری هم هستند که می توانند در حوزه 
تصمیم گیری و حتی اجرایی ذی نفع باشند. این تحول باعث 
نگاه حکمروایی شد که هانطور که  نام  به  نگاه  ایجاد یک 
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اهل نظر
اشاره شد سابقه ای 30 تا40 ساله دارد و به این برمی گردد به 
اینکه بازیگران و ذینفعان در موضوع توسعه مداخله کنند. لذا 
به نظر می رسد که اگر بخواهیم این موضوع را در حوزه روستا 
مفهوم  در  که  باشیم  داشته  نظر  در  باید  بدهیم  دخالت 
مفهومی  حكمروایی  یعنی  نیست.  حاکم  مقیاس  حکمروایی 
است که چه در مقیاس روستا و چه در مقیاس شهر و چه در 
مقیاس یک کشور قابلیت تحقق و اجرا دارد و عمال برمی گردد 
به محتوا و نوع نگاهی که مدیریت یک مجموعه بر فضا دارد. 
لذا با این توصیف اگرچه مقیاس روستایی مقیاس کوچکی است 
اما می توان به شیوه مدیریت و اداره امور در روستاها نیز در 
چارچوب حكمروایی توجه کرد. اگر بتوانیم این مفهوم را در 
حوزه توسعه روستایی جا بیندازیم، شاید بتوانیم ادعا کنیم که 
که  باشد  نظامی  یک  ایجاد  ساز  بسرت  می تواند  موضوع  این 
پایداری های اجتاعی، مدیریتی، نهادی و اقتصادی را در سطح 
روستاها تا حد زیادی ایجاد کند و جهت گیری و سمت و سوی 
برنامه ریزی را به سمتی بربد که همه ذینفعان و بازیگران که در 
مداخله  روستایی  توسعه  فرایند  در  بتوانند  هستند  روستاها 
کنند. ابعاد حکمروایی روستایی می تواند در قالب ابعاد فنی، 
این  عینی  مصداق  گردد.  تعریف  فرهنگی  و  نهادی  سیاسی، 
ابعاد می تواند در حفظ منابع طبیعی و توسعه منابع انسانی 
در سطح محل، مشاركت شهروندان و توجه به فرهنگ محلی 

مردم معنا پیدا كند.
حاکم  شناسی  جامعه  در  زندگی  شیوه  نوع  سه  ما  شیراوند: 
بر روستا داریم: شیوه زندگی شهرنشینی، شیوه زندگی روستا 
نشینی و شیوه زندگی عشایری که متأسفانه طبق آمار اخیر ما 
220 هزار نفر جامعه عشایری داریم که روز به روز در حال 
کم شدن هستند. به گونه ای که ممکن است این شیوه زندگی 
در ایران کامال از بین برود. در ایران زندگی روستایی، طی چهار 
که  تا 1320  از 1300  است.  شده  اساسی  تحول  دچار  دوره، 
دولت مدرن در ایران حاکم شد)از سید ضیاء طباطبایی تا رضا 
بر زندگی و نوع معیشت  تأثیرات شگرفی  این دوران  خان(. 
روستائیان گذاشت که  به تبع حکمروایی روستایی را نیز تحت 
تأثیر قرار داد. در واقع باید توجه داشت که قبل از این تاریخ 
در ایران حکمروایی روستایی وجود داشته است. استقرار صنایع 
به شهر در  از روستا  اول مهاجرت  اطراف شهرها و موج  در 
این دو دهه اتفاق افتاد. دوره دوم از1341 به بعد است که 
با اصالحات ارضی و انقالب سفید رشوع شد که توسط محمد 
رضا پهلوی به اجرا درآمد. این امر نیز  بر زندگی روستایی تأثیر 
ترکیب  به هم خوردن  اثرات آن  از  عمیقی گذاشت که یکی 
دوره  در  همچنین  بود.  روستا  مدیریتی  ترکیب  و  جمعیتی 
تضعیف  مالکان  خرده  نفع  به  را  مالکان  بزرگ  که  رضاخان 
کردند. در این دو دوره یعنی 1320 و 1341)اصالحات ارضی(، 

مجدداً موج دوم صنایع مونتاژ شکل گرفت و روستاها را تحت 
تأثیر قرار داد و بسیاری از حاشیه نشینی ها در شهر و خالی 
شدن روستاها از سکنه در دهه 40 را منجر شد. به طور كلی 
سیستم مهاجرت در ایران با متام دنیا متفاوت است، از دهكده 
اتفاقات در کشور  این  پایتخت. همه  و روستا به كالنشهر و 
به این منجر شد که ما امروزه نزدیك به 70 درصد، جمعیت 
شهرنشین داریم و تنها30 درصد از جمعیت روستانشین هستند. 
با این وجود حدود 40 درصد از مراكز سكونتی دارای معیشتی 
روستایی هستند كه طبقات روستایی در آن ها اسكان یافته اند. 
از باب تئوری، سابقه حكمروایی در دنیا حدود 40 سال است. 
تئوری حكمروایی روستایی در 20 سال گذشته تثبیت شد و به 
دانشگاه ها و عرصه های علمی قدم گذاشت، اما به اعتقاد بنده 
در ایران، از سال 1300 رشوع به شكل گرفنت كرد و در سال 
1320 جا افتاد چرا كه هنوز یكی از مهم ترین مراكز تولید در 
كشور روستاها می باشند و منی توان این مورد را نادیده گرفت. 
مدیریت استاندارد، مدیریت بهینه، استفاده از امكانات، منابع 
انسانی و ... كه در كل زندگی روستایی منجر به تولید و توزیع 
در روستا می شود. بنابراین در زمینه حكمروایی باید بگوییم 
اگرمتامی برنامه های توسعه ای به رفاه اجتاعی منجر نشود 
برنامه ریزی كشور چین  و  ما در مدیریت روستا  اند.  بیهوده 
مشاهده می کنیم كه با وجود یک میلیاردو چند صد میلیون 
نفر، هنوز روستاها معیشتی سنتی و روستایی دارند و بدون 
هاهنگی به شهر تبدیل منی شوند. اما در كشور ایران، سیستم 
مهاجرت نظام حكمروایی روستایی را دچار تنش كرده است. 
ابعاد  بنابراین در مؤلفه های حكمروایی روستایی منی توانیم 
اجتاعی و فرهنگی را لحاظ نكنیم. منابع انسانی در روستا، 
بعد تولید، اقتصاد در روستا، شیوه غالب زندگی در روستا كه 
شامل ابعاد فرهنگی و اجتاعی حكمروایی روستایی هستند. 
پس در حكمروایی روابط بین محیط روستا و كنشگران روستا 
اهمیت فراوان دارد و همچنین تغییراتی كه در روستا اتفاق 

افتاده است.    
دهیاری ها: پس در مجموع می توان گفت که مفهوم 
حکمروایی و به تبع آن حکمروایی روستایی، بستگی 
به محتوا و نوع نگاهی دارد که مدیریت یک مجموعه 
كه  اینجاست  سؤال  حال  می کند.  اعامل  فضا  بر 
مدیریت روستایی چگونه می تواند در محیط روستا 

از اثر بخشی و كارایی الزم برخوردار باشد؟
هم  از  مدیریتی  الگوی  در  باید  را  مفهوم  سه  ما  كاظمیان: 
مفهوم  و  مدیریت  مفهوم  کردن،  اداره  مفهوم  كنیم.  تفكیك 
حکمروایی. هر كدام از این مفاهیم با هم تفاوت هایی دارند. 
در الگوی اداره كردن كه الگوی سنتی مدیریت است، یك نفر 
براساس قوانین، دستورالعمل ها و روشهای از پیش تعیین شده 



دهیاری ها
ماهنامه آموزشی، پژوهشی و ترویجی

7اسفند ماه  1394/ شامره 46

سال دوازدهم/ اسفند ماه 1394 / شامره 46

عمل می كند كه اصطالحا به آن 
در  می شود.  گفته  مدیر  شخص 
مطرح  بحث  این  مدیریت  مدل 
كارآمد  اول  مدل  كه  می شود 
نیست چون منی تواند نسبت به 
نشان  العمل  عكس  واقعیت ها 
هم  انسانی  اینكه  ضمن   دهد 
نیست، بنابراین مدیریت علمی را 
به علم مدیریت تبدیل می كنند. 
دراینجا مدیر كسی است كه طبق اصول علمی، بر اساس قوانین 
و دستورالعمل ها و بر اساس مشاركت و مشورت با دیگران به 
گرفنت تصمیم می پردازد اینكه چه باید كرد؟ بنابراین تصمیم گیر 
همچنان مدیر است، گرچه مشاركتی و اقتضایی عمل می كند. 
در واقع مشاركت در تصمیم گیری نیست بلكه مشاركت در 
كارایی  مدیریت،  الگوی حكمروایی،  در  است.  سازی  تصمیم 
سیستم را تضمین می كند یعنی با این سیستم كارآمدی تضمین 
می شود اما بعد ها این بحث مطرح می شود كه یك سیستم می 
تواند كارآمد باشد اما اثر بخش نباشد. مثال در دهیاری می شود 
همه قوانین و مقررات را رعایت كرد، طبق اصول مالی و اداری 
پیش رفت اما هدف كه توسعه روستایی است محقق نشود. 
بخش  اثر  اما  هست  كارآمد  سیستم  می گوییم  حالت  دراین 
نیست. حكمروایی برای این مطرح می شود كه اثر بخشی ایجاد 
كند یعنی ما را به هدف برساند و گفته می شود كه رصفا با 
یك مدیر و یك رسی قوانین و مقررات و مشاركت های سطح 
پایین، سیستم الزاما منی تواند اثر بخش باشد. بنابراین زمانی 
می تواند اثر بخش باشد كه همه ذینفعان و كنشگران را وارد 
چرخه تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا بكنیم و حق دخالت 
در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها را به آن ها بدهیم. آن 
داشت.  را  بخشی  اثر  همراه  به  كارایی  انتظار  می توان  زمان 
حكمروایی خیلی وابسته به سطح نیست بلكه بیشرت یك تفكر 
است. این تفكر باید جا بیافتد و یك بحث نهادی است كه باید 
شكل بگیرد و در روستا، شهر و یا در یك رشكت، مؤلفه های 
خاص خود را دارد. بنابراین باید این تفكر شكل بگیرد كه اگر ما 
برای دیگران حقی در مشاركت و تصمیم گیری قائل شدیم اثر 
بخشی محقق خواهد شد در غیر اینصورت به جای همراهی 
با سیستم در مقابل آن می ایستند و یا بی تفاوت می شوند. 
پس زمانی اثر بخش است كه مسئولیت پذیری اجتاعی داشته 

باشد .
دیگری هم می توان مورد  منظر  از  را  این موضوع  عبدالهی: 
را  محصول  و  خروجی  یك  مدیریت  از  ما  داد.  قرار  بررسی 
انتظار داریم. در تعریف مدیریت روستایی نیز چه بعد و چه 
قبل از انقالب، هدف این بوده كه به رفاه و توسعه روستایی 

منجر شود و شاید از همه مهمرت اینكه كیفیت زندگی را در 
روستا ارتقا بخشد. از دریچه این محصول و یا خروجی رجوع 
به مفاهیم بهره وری، كارایی و اثر بخشی در حوزه مدیریت 
سازمانی مفید است. در واقع یك تفاوت جدی بین بهره وری 
از  است  عبارت  بهره وری  دارد.  اثر بخشی وجود  و  كارایی  و 
حداكرث استفاده از حداقل امكانات. اما مطلبی كه در كارایی 
این تعریف اضافه می شود رسیدن به هدف  به  اثربخشی  و 
است. یعنی متامی فرایند ها، مواد و امكانات به گونه ای به 
كار گرفته شود كه به هدفی كه برای سیستم تعریف كرده ایم 
برسیم. در این قالب است كه مدیریت روستایی در نظام اداره 
روستا، هم به صورت غیر مستقیم مسئول تعامل مشرتك بین 
مردم است و هم به صورت مستقیم مسئول تعامل بین شوراها 
و دهیاری ها. نكته دیگری كه در حوزه كارایی و اثر بخشی باید 
به آن پرداخته شود این است كه برای حوزه حكمروایی یك رسی 
اصول وجود دارد. به این اصول منی توان به صورت جزیره ای 
نگریست. یعنی منی توان گفت كارایی و اثربخشی یك اصل 
قانومنداری  پذیری،  مسئولیت  پاسخگویی،  شفافیت،  و  است 
و... اصولی دیگر. بلكه این موارد همچون حلقه های زنجیر 
هستند كه وقتی در كنار همدیگر قرار می گیرند، می توان انتظار 
كارآمدی از سیستم مدیریت روستایی داشت و همچنین ادعا 
به حكمروایی  مربوط  و شاخصه های  اصول  قواعد،  كه  كرد 
می توانند در سطح روستا حكمفرما باشند و جریان اموری كه 
در روستا مدیریت می شود را بتوان با این اندازه و خط كش 
سنجید. نكته دیگر رابطه بین مردم و مدیریت روستایی است. 
بین مردم و مدیریت  رابطه  تنظیم  برای  یعنی چارچوبی كه 
روستا، حكمفرماست. این رابطه به نوعی كمك می كند به اینكه 
آیا مدیریت روستایی می تواند انتظاراتی را كه در سطح روستا 
از آن می رود، محقق سازد یا خیر؟ لذا در پیوند با مفهومی كه 
در حوزه مشاركت قابل تعریف است، مردم زمانی از سیستم 
حاكم بر روستا رضایت دارند و رضایت مندی خروجی سیستم 
می شود كه بدانند مجموعه منابع و امكاناتی كه در اختیار این 
سیستم قرار گرفته است می تواند نیازمندی های اساسی جامعه 
ای كه در آن ساكن هستند را تأمین كند. باید به این نكته هم 
اشاره كرد كه مردم الزم است حتا در فرایندهای تصمیم گیری 
و حتی تصمیم سازی مشاركت منایند و در این صورت است كه 
سیستم مدیریت روستایی اعم از شوراها و دهیاری ها می توانند 
زمینه تصمیم سازی را فراهم كنند. یعنی آن چیزی محقق شود 
كه مورد نیاز جامعه هدف است. در غیر این صورت خروجی 
و محصولی بدست خواهد آمد كه اگرچه كاراست اما به هدف 
این موضوع  از  به عنوان مصداقی  نخواهد رسید.  نظر  مورد 
می توان گفت در تجربه چند ساله ای كه در عرصه مدیریت 
روستایی در كشور داشتیم، تنظیم برنامه و بودجه پنج ساله را 
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اهل نظر
به خود شوراها و دهیاری ها واگذار كرده ایم، حال باید دید كه 
چه اتفاقی افتاده است؟ در قالب وظایف47 گانه ای كه برای 
دهیاری ها پیش بینی شده است، دهیاری یك سند برنامه كوتاه 
اولویت ها  جزء  همیشه  كه  می كند  تنظیم  ای  یكساله  مدت 
بوده است. تقسیم  بندی  وظایف دهیاری نشان می دهد كه 
دهیاری یك رسی وظایف ذاتی دارد یعنی هیچ قاعده ای بر 
این حاكم نیست كه انجام نشود بلكه جزء وظایف ذاتی است 
و باید انجام شود. اما یك رسی وظایف معاضدتی و مشاركتی 
در دهیاری ها حاكم است كه این وظایف اگر انجام نشود، در 
شكل تعریفی اش، كسی از دهیاری پاسخگویی را منی خواهد. 
با توجه به بازدیدهای متعددی كه از حوزه مدیریت روستایی 
صورت گرفته است، گاهی اوقات در یك روستا تشخیص دهیاری 
و مدیریت روستا در تطبیق با نیازهای اعالم شده از سوی مردم، 
جمع آوری فضوالت دامی از سطح روستا بوده است. این در 
حالی است كه در حال حارض بهسازی معابر جزء اولویت هاست 
و بیش از نیمی از مردم انتظار انجام بهسازی معابر از دهیاری 
دارند با این حال، چطور می شود تشخیص یك دهیاری جمع 
آوری فضوالت دامی باشد؟ در این رشایط اگر دهیاران مقدار 
بهسازی  را رصف  دهیاری  بدنه  به  تزریقی  بودجه  از  زیادی 
معابر كنند، رضایت مندی الزم اتفاق نخواهد افتاد و اثربخشی 
نیز رخ نخواهد داد مگر اینكه تصمیم بگیرند فضوالت دامی را 
به عنوان اقدامی كه منجر به بهداشت محیط در سطح روستا 
از  مردم  رضایت مندی  میزان  بنابراین  دهند.  انجام  می شود، 
مدیران روستایی، اثربخشی فعالیت آن ها را باال می برد. در واقع 
اولویت جمع آوری فضوالت دامی از سطح روستا را خود مردم 
به دهیاران انتقال داده و آن را بر سایر فعالیت ها مثال بهسازی 

معابر اولویت داده اند.
اصل  با  رابطه  در  شیراوند: 
مدیریت  كارایی  و  اثربخشی 
در  باید  را  فاكتور  چند  روستا، 
نظر گرفت كه در ادامه به آنها 
مدیریت  اصل  می پردازم. 
روستایی با اصل مدیریت شهری 
كامال متفاوت است. برای اینكه 
و  بخش  اثر  روستایی  مدیریت 
مفید باشد، حضور یك دهیار، یا 
حتی نحوه مدیریت های گذشته 
با كدخدا، نیاز به رعایت چندین اصول می باشد. ابتدا باید نوع 
رابطه را تعریف كنیم اینكه نوع رابطه حاكم بر روستا چیست؟ 
از باال به پایین، از پایین به باال و یا رابطه با پیرامون، كه شامل 
اقتصاد شهری و بازار است. در واقع بهرتین شیوه مدیریت در 
این حوزه، مدیریت مشورتی است. مورد بعدی، انسجام حاكم 

نظام  یا  و  محوری  برخانواده  مبتنی  كه  است  روستا  بر 
اساس خانواده شكل  بر  روستاها  كه  است، چرا  خویشاوندی 
می گیرند. این امر در ادبیات توسعه مطرح نشده است. سوم 
استفاده از گروه های مرجع در روستا است كه در گذشته مورد 
و  قرار می گرفت. گروههای مرجع شامل ریش سفیدان  توجه 
متخصصان می باشد. اینكه چه میزان در برنامه های توسعه، از 
بعدی  فاكتور  می شود.  استفاده  روستا  در  حاكم  متخصصین 
كشاورزی،  باغداری،  شامل  كه  است  روستا  در  تولید  شیوه 
دامپروری و صنایع وابسته به آن ها می باشد. این شیوه تولید با 
یك  بنابراین  دارند.  تنگاتنگ  ارتباط  شده  مطرح  روابط  نوع 
دهیار برای اینكه برنامه ای اثربخش داشته باشد باید این موارد 

ذكر شده را در دستور كار خود اعال کند.
دهیاری ها: پس کارآمدی یک سیستم لزوما به معنای 
مدیریت  زمانی  بلکه  نیست،  آن  بودن  اثربخش 
اثربخش  بودن  کارآمد  بر  عالوه  می تواند  روستایی 
حکمروایی،  در  نظر  مورد  هدف  به  که  باشد  هم 
الزامات  اما  یابد.  دست  روستایی  توسعه  یعنی 
استقرارحكمروایی روستایی در روستا چیست؟ آیا نیاز 
به ساختاری جهت استقرار این حكمروایی هست؟ و 

مصادیق استقرار حكمروایی روستایی چیست؟
ویژه ای  جایگاه  از  كشور  در  روستاها  اینكه  برای  عبدالهی: 
برخوردار باشند و حكمروایی در آن استقرار یابد، نیازمند اصالح 
تفكر نگاه به روستا است. به این معنا كه ابتدا باید جایگاه 
روستا و نقش آن در سطح ملی تبیین شود. پس الزمه اولیه 
برای استقرار حكمروایی در روستا، حاكم شدن تفكر حكمروایی 
در سطح ملی و به دنبال آن در سطح محلی است. وقتی تفكر 
حاكم شد باید به قواعد تفكر وفادار بود. یكی از قواعد این 
تفكر، همسویی بازیگران و ذی نفعانی است كه در حوزه توسعه 
روستایی ایفای نقش می كنند. زمانی كه مردم، بخش خصوصی، 
نهادهای مدنی، دهیاران و شوراها، همچون حلقه های زنجیر، 
با هدفی مشخص، به هم متصل شوند، می توان انتظار داشت 
كه بخشی از حكمروایی روستایی و نه رصفا محتوای سازمانی 

آن، در سطح روستا حكم فرما شود. 
كاظمیان: حكمروایی را نباید سیستمی سازمانی بدانیم. در واقع 
حكمروایی روستایی زمانی مستقر می شود كه تفكر حكمروایانه 
شكل گرفته باشد و اولین رشط تحقق این امر این است كه هر 
كس كه در روستا زندگی و فعالیت دارد به روستایی بودنش 
افتخار كند. در كشورهایی غربی روستائیان، در روستا ماندن و 

در روستا كار كردن را مایه افتخار می دانند. 
»می توان شكل گرفنت تفكر حكمروایانه را پیش رشط الزم، برای 

استقرار حكمروایی دانست.«
دهیاری ها: پاسخگویی وشفافیت به عنوان اصولی در 
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حوزه حكمروایی روستایی، چه مصادیقی در محیط 
روستا دارند؟

مدیریت  و  دهیاری ها  پاسخگویی  از  ما  برداشت  عبدالهی: 
قابل  قالب  دو  در  حکمروایی،  اصل  یک  عنوان  به  روستایی 
تعریف است. یکی اینکه به لحاظ عملکردی، دهیار باید در 
هر  یعنی  باشد.  پاسخگو  می دهد  انجام  که  عملکردی  قبال 
و  متولی  عنوان  به  باید  دهیار  می شود،  گرفته  که  تصمیمی 
مدیر ارشد روستا در برابر تصمیات گرفته شده و تبعاتی که 
بر محیط روستا دارد، پاسخگو باشد. نکته بعدی برمی گردد به 
انجام یک رسی  این پاسخگویی و خواسنت دهیار برای  اینکه 
فعالیت ها در سطح محل، ممکن است تبعاتی را برای مجموعه 
مدیریت روستایی نیز به دنبال داشته باشد. به عبارتی دیگر، 
اثرات تصمیم دهیاری بر محیط روستا و بر نظام سازمانی و 
در چارچوبی  اختیار دهیاری ها  در  مالی  منابع  اداری روستا. 
باید هزینه شود كه دهیاری پیرامون نحوه هزینه کردن این 
منابع پاسخگو باشد چون این منابع برای این هزینه می شوند 
که توسعه کالبدی و یا ارائه خدماتی در سطح روستا به نحو 

مطلوب آن صورت گیرد. 
کاظمیان: بنده همچنان روی تفکر حکمروایی روستایی ارصار 
دارم و آن را به بحث پاسخگویی ربط می دهم. اینکه آیا نهاد 
ذهنی من با هان دیدگاه نهاد گرا، قاعده ذهنی من که در 
ذهن من نهادینه شده است، پاسخگو هست یا خیر؟ اگر در 
ذهن من به عنوان دهیار، به عنوان شورای روستا، به عنوان 
پاسخگویی  روستایی،  اقتصاد  فعال  عنوان  به  روستا،  ساکن 
نهادینه شده باشد، آن زمان حق دیگران و هم محله ای خود 
که  می دانم  خود  وظیفه  و  بکنند  سؤال  من  از  که  می دانم 
پاسخگو باشم. و اگر پاسخگویی نهادینه نشده باشد و تفکر 
طبق  دهیار  داد؟  خواهد  رخ  اتفاقی  چه  باشد  نگرفته  شکل 
باشد  خودش  تصمیات  پاسخگوی  باید  حکمروایی  ضوابط 
اما پاسخگویی به چه کسانی؟ ما سه نوع پاسخگویی داریم. 
پاسخگویی اداری، پاسخگویی سیاسی و پاسخگویی اجتاعی. 
در پاسخگویی اداری شخص به عنوان مدیر از زیر مجموعه 
خود پاسخ می خواهد و زیر مجموعه نیز باید پاسخگو باشد 
در  است.   مدیر  اختیار  در  تنبیه  یا  و  تشویق  ابزار  كه  چرا 
پاسخگویی سیاسی مثال من منتخب مردم هستم و باید به آنها 
پاسخگو باشم. پاسخگویی اجتاعی نیز پاسخگویی به كسانی 
است كه ظاهرا ابزار پاسخ طلبی در اختیار ندارند. پس باید در 
روستا تفكر حكمروایی نهادینه شود. بنابراین باید هدف قواعد 
و دستورالعمل های ما پاسخگویی اجتاعی باشد. گرچه این 
پاسخگویی اجتاعی می تواند از پاسخگویی اداری رشوع شود.

است.  تفكیك  قابل  حوزه  دو  پاسخگویی  زمینه  در  شیراوند: 
یكی اینكه مدیریت روستایی و اهالی روستا به چه میزان به 

پاسخگویی عالقه نشان می دهند و دوم اینكه اهالی روستا به 
چه میزان پاسخ طلبی دارند. بر اساس مدل تد رابرت گار، كه 
است، در محیط های  اندیشه سیاسی مطرح  در بحث  بیشرت 
امكانات  كالن شهرها،  و  شهری  محیط های  برخالف  روستایی 
موجود در حوزه روستا با انتظارات، تقریبا منطبق است. لذا 
روستائیان طلب پاسخ ندارند. مورد بعدی اینكه سلسله مراتب 
در روستا كامال با محیط شهری فرق دارد. سلسله مراتب در شهر 
به سمت اداری بودن، بوروكراسی و گاهی سیاسی است، اما 
سلسله مراتب در روستا اجتاعی است، شامل ریش سفیدان، 
گروههای مرجع، معتمدین و حوزه خانواده های بزرگ است. 
ما هم از شهر و هم از روستا انتظاراتی داریم، اینكه انتظاراتی 
كه مردم روستا از مدیر روستا دارند چقدر است و امكاناتی كه 
در اختیار دارند چقدر؟ اگر این دو را از هم كم كنیم شكاف 
ایجاد می شود. اما در حوزه شفافیت، در روستا شفافیت برای 
چند گروه اهمیت باالیی دارد. 1- گروه های مؤثر و مرجع، كه 
متخصصین و خانواده های بزرگ نیز می توانند در این گروه قرار 
گیرند. این گروه ها در تصمیم سازی فوق العاده مؤثر هستند 
خانواده ها.  و  دارد. 2- جوانان  اهمیت  آنها  برای  و شفافیت 

بنابراین شفافیت باید در این فرایند مورد ارزیابی قرار گیرد.
عبدالهی: رضورت دارد پاسخگویی را به صورت فرایندی ببینیم.  
بر این مبنا که دهیاری در سطح روستا یك نهاد است  و یك 
طرح  اداری  پاسخگویی  ابتدا  پس  دارد.  تشكیالتی  و  سازمان 
می شود. تصور می كنم اگر بخواهیم این موضوع را به صورت 
زنجیره وار بحث كنیم باید از پاسخگویی اداری، بعد سیاسی 
و در نهایت به پاسخگویی اجتاعی برسیم كه در این عرصه 
بسرت سازی برای آگاهی مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
از مدیریت  یعنی مردم بدانند بر اساس چه اصول و مبنایی 
روستایی طلب پاسخ كنند. مثال بارز در این مورد پروژه های 
عمرانی است. خیلی از افراد در روستاها و حتی شهرها اطالع 
ندارند كه در 6 ماه آینده چه اتفاقی بر رس محله آن ها خواهد 
آمد و قرار است چه پروژه ای عمرانی و خدماتی در سطح محل 
زندگی آن ها اجرا شود. پس اگر مردم آگاهی داشته باشند، منجر 
افرادی  با  بداند كه  می شود نهادی كه در روستا حاكم است 
روبه روست كه كامال به وظایف و مسئولیت های خویش و 
به حقوقی كه نسبت به مدیریت روستایی دارند، آگاهند. این 
موضوع می تواند به مشاركت نهادینه شده شهروندان در فرایند 

توسعه روستایی نیز منجر شود.
كاظمیان: پاسخگویی اداری و اجتاعی را می توان در موازی با 
هم قرار نداد بلكه این دو را با هم تلفیق كرد. اینطور نیست 
بعدپاسخگویی  انجام بدهیم و  را  اداری  پاسخگویی  ابتدا  كه 
اجتاعی. به عنوان مثال، بایستی شاخصهای ارزیابی عملكرد 
دهیاران را بر مبنای رضایت اجتاعی از عملكرد آنها تعیین 

»مـا سـه نـوع پاسـخگویی داریـم: پاسـخگویی اداری، 
در  اجتماعـی.  پاسـخگویی  و  سیاسـی  پاسـخگویی 
پاسـخگویی اجتماعی، بسـتر سـازی بـرای آگاهی مردم 

از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت« 
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اهل نظر
كنیم یعنی بر مبنای نظرخواهی از ساكنان روستا قرار دهیم. 
اگر بر این مبنا عمل کنیم، دهیار می داند كه یكی از معیارهای 
ارزیابی عملكردش، نظرخواهی است اینكه آیا نسبت به مردم 
پاسخگو بوده است یا خیر. بنابراین یكی از معیارهای ارزیابی 
عملكرد دهیار، نظرخواهی است. لذا پاسخگویی اجتاعی را 
باید وارد سیستم ارزیابی عملكرد دهیار كرد در غیر اینصورت 

شعار است.
عبدالهـی: پاسـخگویی اجتاعـی بخشـی از پازلی اسـت كه در 
حـوزه پاسـخگویی از مدیریـت روسـتایی انتظار داریـم. دولت 
مسـئولیت ها  و  وظایـف  واگـذاری  و  دهیاری هـا  حـوزه  در 
جسـارت بیشـرتی بـه خـرج داده اسـت و یـك رسی از وظایفی 
كـه قـرار اسـت بـه شـهرداری ها واگـذار شـود، در هـان ابتـدا 
بـه دهیـاران واگـذار منـوده اسـت. بـا ایـن توصیـف دولت یك 
رسی از وظایـف را بـه واسـطه نزدیكـی نهاد دهیـاری به مردم، 
بـه حـوزه دهیـاری واگـذار كـرده اسـت. پـس یـك قسـمت از 
پاسـخگویی، پاسخگویی مدیریت روسـتایی درقبال نظام اداری 
باال دسـتی است. بخش دیگر، پاسـخگویی به شهروندان است. 
از مجمـوع ایـن روابط می توان انتظار بهبـود رشایط اداره امور 
روسـتاها را داشـت، به گونه ای كه نهاد مدیریت روسـتایی، در 
ابعـاد عملكـردی و گاهـی رفتـاری، پاسـخگویی اداری و مدنی 

را باید داشـته باشـد.
كاظمیان: اتفاقا حسن حكمروایی در هان چیزی است كه اقای 
دكرت عبدالهی به آن اشاره كردند. اینكه در واقع ما به عنوان 
مطالبه  اتكای  به  بتوانیم  ملی  سطح  در  دهیاری ها  معاونت 
مردمی از دهیاری، پاسخ بخواهیم. پس حكمروایی به این امر 
معاونت  از  پاسخگویی  مدعی  روستا  مردم  كه  می كند  كمك 
دهیاری  شوند. آن زمان پاسخگویی اداری و اجتاعی با هم 
قرار می گیرند. حكمروایی فقط یك مبحث انتزاعی نیست بلكه 
در آن بحث كنرتل و نظارت هم مطرح است. بحث توازن قوا 
هم هست. پس زمانی من می توانم پاسخگو نباشم كه كسی 
مدعی پاسخگویی از من نباشد و توان آن را نیز نداشته باشد. 
پس حكمروایی یك بعد كنرتلی و نظارتی دارد و می گوید که 
اگر شا همه را وارد بازی كردید، پس هر كسی برای رسیدن 
این  در  می كند.  كنرتل  را  دیگری  هایش  خواسته  و  منافع  به 
اداری  پاسخگویی  پاسخگویی اجتاعی و  چارچوب است كه 
در راستای همدیگر قرار می گیرند. یعنی در بین مردم روستا 
اینكه  برای    ITكه چرا  دهیم،  قرار    IT طریق از  مكانیزمی 
حكمروایی به دموكراسی مستقیم نزدیك شود خیلی مؤثر بوده 
است، اینكه سایتی طراحی شود و مردم روستا به ارائه نظرات 
خود در سایت بپردازند و دهیار متعهد شود كه  به این نظرات 

پاسخگو باشد.  
شیراوند: اولین بار مقام معظم رهربی دولت را موظف كردند 

كه هرچند وقت یكبار در سطح ملی به مردم پاسخگو باشند كه 
امروزه از طریق رسانه و روزنامه و طی سفرهای استانی برنامه 

های خود را با مردم در میان می گذارند. 
دهیاری ها: یكی از خاصیت های زندگی در روستاها 
اینست كه نظام های اجتامعی به هم وابسته اند و 
در زندگی آنها نظام خویشاوندی حاكم است. در این 
نظام خویشاوندی یكی از مؤلفه هایی كه ممكن است 
قربانی شود قانومنداری است. در واقع یكی از اصولی 
كه در حوزه حكمروایی نیز باید به آن به طور جدی 
پایبند باشیم، اینکه همه باید بر مدار قانون فعالیت 
كنند. با این توصیف چگونه می شود به این تعارض 

پاسخ داد؟  
یك  و  داریم  درون گروهی  اجتاعی  یك رسمایه  ما  كاظمیان: 
اجتاعی  رسمایه  روستاها  در  میان گروهی.  اجتاعی  رسمایه 
اعتاد  خویشاوندها  بطوری كه  باالست.  بسیار  درون گروهی 
زیادی به هم دارند و در كنار یكدیگر به فعالیت می پردازند. 
اگر این ها با دهیاری ها همراه شوند و رسمایه میان گروهی بین 
آن ها شكل بگیرد، می توانند دهیاری را تقویت كنند. چرا كه 
یك نیروی اجتاعی بزرگ پشت دهیاری می ایستد اما اگر در 
مقابل دهیاری بایستد، باعث تضعیف آن می شوند و دهیاری 
قادر به انجام هیچگونه فعالیت نخواهد بود. هرن حكمروایی 
این است كه آن رسمایه اجتاعی درون گروهی را به یك  در 
كند كه در  تبدیل  فراگروهی  و  فراخویشاوندی  نیروی مثبت 
خدمت كلیت روستا قرار بگیرند. یكی از بهرتین پایلوت ها در 
چون  هستند،  روستاها  حكمروایی،  نظام  استقرار  برای  ایران 
دارای محدوده ای كوچك ترند و از پیچیدگی كمرتی برخوردار 
باشد  گرفته  شكل  درست  حكمروایی  تفكر  اگر  پس  هستند. 
و ما درست یاد گرفته باشیم كه چه باید بكنیم و چه نباید 
نكنیم، روستاها یك پایلوت بسیار خوب است. اینكه باالخره 
می توان حكمروایی را در نظام اجتاعی ایران پیاده كرد یا خیر؟ 
نیز می باشد. در واقع یكی  این هان بحث مدیریت محلی 
پس  است.  دموكراسی  مترین  محلی،  مدیریت  كاركردهای  از 
باشند. ما در  پایلوت خوبی می توانند  اینجا هم روستاها  در 
روستاهایی كه بسرت مناسب اجتاعی دارند، می توانیم این كار 
را مورد آزمایش قرار دهیم. برای اینكه بین مشاركت ناگزیر و 
مشاركت داوطلبانه و هدفمند تفاوت وجود دارد. ما در نظام 
حكمروایی به دنبال مشاركت داوطلبانه و آگاهانه هستیم نه 

مشاركت ناگزیر.
عبدالهی: برای پاسخگویی به این سؤال و حل این تعارض، بنظر 
می رسد باید به مباحثی كه ما آن را منافع مشرتك و رسنوشت 
مشرتك می نامیم اشاره مناییم. از این باب كه اگر مفهوم رسنوشت 
مشرتك در روستا مستقر شود، ناچاریم قانون مدار باشیم، در 
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اینصورت منافع محلی را بر منافع خویشاوندی ترجیح دهیم. 
هانطوری كه منافع جمعی را باید بر منافع فردی ترجیح داد، 
تا توسعه در سطح ملی و محلی اتفاق بیافتد. پس اگر همه 
حس كنند كه می شود منفعت مشرتكی را رقم زد، شاید بتوان 
منافع خویشاوندی را در طول منافع ملی قرار داد نه در تعارض 
با هم و از ظرفیت خویشاوندی كه در روستا وجود دارد در 

جهت تقویت ظرفیت محلی و توسعه محلی استفاده منود.
در  باشیم.  غافل  جهانی  دهكده  تئوری  از  نباید  ما  شیراوند: 
گذشته در روستاهای ما كدخدا و یا معتمد محل از روستائیان 
اطالع رسانی در  كاربری  امروزه  اما  تقاضای مشاركت می كرد. 
چیز  دو  رابطه  این  در  است.  دیگر  گونه ای  به  ما  روستاهای 
اهمیت دارد. یكی نظام خویشاوندی در ایران، و دومی سلسله 
مراتب سیاسی- اجتاعی روستایی و عشایری، كه به شدت در 
ایران درهم تنیده اند. این موارد از چند فاكتور الهام می گیرند. 
از خانواده رشوع می شود به عنوان پایه نظام خویشاوندی و 
بعد طایفه و قبیله و بعد ایل كه تا قبل از 1300 نظام حكومت 
روستایی  گیری های  تصمیم  در  است.  بوده  اینگونه  ایران  در 
نفوذ بیشرتین تأثیر را دارد و از قدرت باال تر است. لذا عرصه 
اجتاعی از عرصه سیاسی وسیعرت است . پس در نظام تصمیم 

گیری و فرایند اجتاعی این موضوع باید لحاظ شود.
دهیاری ها: آیا می توان نقشی برای دهیاران در تحقق 
از  كه  انتظاراتی  و  بود؟  قائل  روستایی  حكمروایی 

دهیاری در این حوزه می رود، چیست؟
شـیراوند: دهیـاران اگـر بـه مؤلفه هـای حكمروایـی دقت كنند 
می تواننـد در تحقـق حكمروایـی مفیـد واقـع شـوند. اقشـار 
حاكـم بر روسـتا، منابع انسـانی، اقتصاد روسـتا، ابعاد فرهنگی 
و اجتاعـی، روابـط بیـن كنش گران بـا محیط روسـتا، توجه به 
نظـام خویشـاوندی و اسـتفاده حداكرثی از بعد نفـوذ، كه ابزار 
مدیریتـی غالـب بـرای دهیـار اسـت. پس اگـر از ایـن امكانات 

كـه در اختیـارش قـرار دارد اسـتفاده كند، موفق اسـت.
كاظمیـان: دهیـار می توانـد بـه عنـوان یك موقعیـت اجتاعی 
مـدرن در تحقـق حكمروایـی بسـیار مؤثـر واقـع شـود. چـرا 
كـه نهـاد هـای سـنتی خـواه ناخـواه ضعیـف شـدند و بـا یـك 
جامعـه روسـتایی تحصیـل كـرده كـه بـا مظاهـر متدنـی جدید 
آشـنا هسـتند مواجه انـد کـه به نهادهای سـنتی تـن منی دهند. 
نهـادی در دهیاری هـا شـكل  یـك خودآگاهـی  اگـر  بنابرایـن 
بگیـرد و دهیاری هـا و در رأس آن دهیـاران بـه بروكـرات و 
دموكـرات تبدیـل نشـوند و نقـش تسـهیل گری اجتاعـی و نـه 
نقش فرماندهی و ریاسـت، در راسـتای توسـعه برای خود قائل 
شـوند و خـود را نـخ تسـبیح كنشـگران و ذی نفعـان مختلـف 
روسـتایی بداننـد، یعنـی دهیاری جایی باشـد برای جمع شـدن 
همـه ذی نفعـان روسـتا و بحث و نقد و اظهار نظـر كردن آنان 

و محلـی بـرای اجتاعـات روسـتا شـود، البتـه ایـن بـه معنـای 
تحقـق  حکمروایـی  نیسـت،  حاكمیتـی اش  اختیـارات  نقـض 
می پذیـرد. پـس اگـر خودآگاهـی نهـادی، قـرار دادن دهیـاری 
در مسـیر اصالحـات نهـادی و اجتاعـی الزم، بـه عنـوان پیـش 
رشط حكمروایـی فراهم شـود، خود بـه خود حكمروایی تحقق 

می پذیـرد.
عبدالهـی: یكـی از نقـد هایـی كـه از ابتـدای تأسـیس دهیاری 
وجـود داشـته اسـت ایـن  اسـت كـه دهیـاری هـا بـه سـمت 
دولتـی شـدن هدایـت شـده اند. دهیـاری، حلقـه اتصـال بیـن 
حاكمیـت و مـردم اسـت و  رشایطـی كـه بـر فراینـد انتخـاب 
دهیـار حاكـم اسـت بـه نـوع غیـر مسـتقیم انتخـاب او را بـه 
واسـطه منایندگـی شـورا از مـردم بـه صـورت مردمـی تداعـی 
می كنـد. امـا حكـم نهایـی بـر عهـده بخشـدار اسـت. پـس اگر 
مـا دهیـاری را نهـادی حكومتـی تلقـی كنیـم، چقـدر مـردم در 
ثبـات ایـن جایـگاه نقـش دارنـد؟ و از طـرف دیگـر مـا چقـدر 
ذی نفـع هسـتیم؟ نهادهـای محلـی بواسـطه ارتباطـی كـه بـا 
مـردم و حاكمیـت دارنـد، می تواننـد نقـش مؤثـری در تحقـق 
مؤلفـه هـا و اصـول حكمروایـی ایفـا مناینـد. جلـب مشـاركت 
سـاكنین در فراینـد توسـعه و عمـران روسـتایی و رعایت اصول 
قانونـی و مقـررات در امـور و وظایـف مرتبـط بـا دهیار ی هـا، 
از مصادیـق ایـن موضوع تلقی می شـود. همچنیـن دهیاری ها 
می تواننـد بـه عنـوان حلقـه اتصـال و بازیگـر اصلـی، در جمع 
كـردن ذینفعـان توسـعه روسـتایی اعـم از مـردم، دولت، بخش 

خصوصـی و نهادهـای مدنـی تلقـی شـوند. 
كاظمیـان: بـه نظر بنده نبایـد افراط کرد. نـه بگوییم حكومت 
نبایـد كاری بـه كار دهیاری داشـته باشـد، چـون باالخره نهادی 
حكومتـی اسـت و نـه اینكـه فقـط مردمـی باشـد و یـا اینكـه 
مـردم هیـچ دخالتـی نكننـد. بلكـه بگوییـم یك رشاكت اسـت. 
یـك رشاكـت بیـن حكومـت و مـردم محـل بـرای یـك مدیریت 
كامـال  آن  نسـبت  محلـی.  امـور  بـرای حكمروایـی  و  محلـی 
بسـتگی دارد بـه الگـوی حكمروایـی روسـتای، شـهری و ملـی 
مـا. كـه چـه نسـبتی بـرای آن هـا قائل هسـتیم و در عیـن حال 
كامـال بسـتگی بـه منفعـت، قـدرت و نفـوذ دارد. كـه در ایـن 
میـان بیشـرت از همـه مردم به حایـت نیاز دارنـد. چون دولت 
خـود صاحـب قـدرت و نفـوذ اسـت. پـس بـه عبارتـی رشاكتی 
پنجـاه پنجـاه اسـت. یعنی هـم دولت بایسـتی حكـم دهیار را 
تأییـد كنـد و هم شـورای روسـتا به عنـوان مناینده مـردم و هم 
بخشـدار بـه عنـوان مناینده حكومـت. پس باید تالش شـود كه 

نقـش مـردم در ایـن رشاكـت بـه پنجـاه درصد برسـد. 
در پایـان؛  از اینکـه ایـن فرصـت را در اختیـار مـا قـرار دادید، 

کـامل تشـکر را دارم.

برای رسیدن به منافع و سرنوشتی مشترک، قانون مداری 
یک اصل اساسی است. پس منافع ملی و جمعی بر منافع 

خویشاوندی و فردی اولویت دارد.
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چکیده 
در دهه هـای اخیـر بـا آشـکار شـدن ضعف هـای دولت و بـازار در مدیریـت نواحی روسـتایی، برنامه ریـزان روسـتایی بدین نتیجه 
رسـیده اند که بدون مشـارکت نهادهای محلی و مردمی در کنار دو نهاد باال، دسـتیابی به توسـعه پایدار روسـتایی غیرممکن اسـت. 
در رویکـرد نویـن، دولـت بـا نقـش تسـهیل گر، بسرتسـاز و مترکـززدا از نقـش ها و وظایف پیشـین خـود و واگـذاری آنها بـه نهادها و 
مـردم روسـتایی کـه قابلیـت پذیـرش ایـن نقش هـا را در پرتـو توامنندسـازی دارا بـوده، زمینه سـاز توسـعه ایـن نواحی می باشـد. این 
امـر تنهـا در صـورت تحقـق رویکـرد حکمروایـی خوب میرس اسـت که ترشیک مسـاعی بیـن دولت، بـازار و نهادهای مردمـی را می 
طلبـد. مقالـه حـارض بـا اسـتفاده از روش توصیفـی – تحلیلی به تجربه ایجاد دهیاری در سـال های اخیر به مثابه بسـرتی برای تحقق 
مدیریـت نویـن در روسـتاهای کشـور می پـردازد. نتایج تحقیق نشـان داد کـه دهیاری ها جهت تحقـق این امر، بـا چالش هایی چون 
پروژه محوری، دخالت دولت، فقدان مدیریت یکپارچه روسـتایی در سـطح برنامه ریزی کالن کشـور و مسـأله آموزش نیروی انسـانی 
و تأمین تجهیزات، ابزارها و تاسیسـات روبه رو هسـتند. از سـوی دیگر، دهیاری ها دارای ظرفیت هایی می باشـند که توجه به آن ها 
می تواند بسرت سـاز تحقق مدیریت نوین روسـتایی در برنامه ششـم توسـعه کشـور گردد. با توجه به نتایج تحقیق، این بسـرتها شامل 
اجـرای صحیـح طرح هـا و پروژه هـای عمـران روسـتایی بـا تأکید بـر فرآیند محوری، شـکل گیری مدیریـت یكپارچه محلـی در نواحی 

روسـتایی و بسرتسـازی برای مشـارکت مردم در اداره این نواحی می باشـند. 
 

واژگان کلیدی : نواحی روستایی، مدیریت و حکمروایی روستایی، دهیاری ها، برنامه ششم توسعه
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1 - مقدمه 
روستا یک نظام سکونتگاهی است و خود جزئی از نظام های 
بزرگـرت به شـار مـی رود که با آنهـا روابط دیالکتیکـی- اثرگذاری 
و اثرپذیـری- دارد. نواحی روسـتایی بطور مشـخصی در سـاختار 
اقتصادی و فعالیت، منابع طبیعی و انسـانی، رشایط اجتاعی و 
جمعیـت و نیـز موقعیـت، با هم متفاوتنـد. نواحی روسـتایی در 
روش ها و زمینه های مختلفی بوسـیله روندهای متفاوتی تحت 

 .)503 ,1999 ,Marsden( تأثیـر قرار می گیرنـد
مدیریـت روسـتایی در ایـران ماننـد دیگـر سـطوح مدیریتـی 
رسزمینـی از گذشـته هـای دور تاکنـون بـا تحـوالت سـاختاری، 
تغییـرات سـازمانی و مشـکالت عدیـده ای روبـه رو بوده اسـت. 
از یـک سـو، بـا توجـه بـه تغییـر رشایـط و مقتضیـات زمانـی در 
هر دوره ای، سـاختارهای قبلی سـنتی اعال مدیریت در مناطق 
روسـتایی نتوانسـته اسـت مشـکالت را حـل کنـد و از دیگر سـو، 
سـاختار مدیریت جدید روسـتایی بویژه از دهه 1970 به بعد که 
مبتنـی بر مشـارکت مـردم در امور برنامه ریـزی و از پایین به باال 

اسـت، به دالیل متعدد از جمله بومی نشـدن و مداخله گسـرتده 
دولت بطور کامل نهادینه نشـده تا بتواند مشـکالت روسـتاهای 

امـروزی را برطـرف سـازد )فیروزنیـا و همـکاران، 1389، 169(. 
انقـالب، مدیریـت روسـتایی بـر محـور بینـش  از  امـا پـس 
روسـتاییان و جامعه روسـتایی اسـتوار گردید و از ایرنو مشـارکت 
روستاییان در اداره روستاها از دهه های قبل در چارچوب قانون 
به صورت سـازمان یافته و فراگیر شـکل گرفت؛به ویژه آنکه پس 
از سـال 1377 و بـا تاسـیس دهیـاری ها در برخی روسـتاها، اداره 
روسـتاها بـه دهیـاری هـا که بر خاسـته از بطن روسـتا هسـتند، 

سـپرده شـد )قدیری معصـوم و ریاحـی،1383، 178(.   
با شـکل گیری شـوراهای اسـالمی روسـتایی و به دنبال آن نهاد 
دهیـاری، متولی قانونی مدیریت روسـتایی پا به عرصه روسـتاها 
گذاشـت. در رونـد تحـول مدیریـت روسـتایی، ایجاد زمینـه برای 
شـکل گیـری دهیاری هـا، رفع خالً وجود سـازوکار اجرای فعالیت 
هـای عمرانی در روسـتا در کنار شـوراهای اسـالمی روسـتایی)به 
عنـوان مرجـع تصمیـم گیـری و نظارتـی در روسـتا( و اختصـاص 
بخشـی از عـوارض متمرکز، فصل نوینی را در مدیریت روسـتایی 
گشـوده اسـت. دهیـاری ها که مهـم ترین بـازوی اجرای شـورای 
اسـالمی روسـتا می باشـند و بـه عنـوان مدیریـت نویـن و نوگـرا 
قلمـداد مـی شـوند، بایـد کلیـه خصیصه هـای مدیریت  نوگـرا را 
دارا باشـند و در جهـت توسـعه پایـدار گام بردارنـد )مهـدوی و 
کانـی،22:1384(. امـا نهـاد نوپـای دهیاری بـرای تحقق مدیریت 
نویـن روسـتایی بـا چالش هـا و موانعـی روبـه روسـت. از طرف 
دیگر، دهیاری ها پتانسـیل ها و ظرفیت هایـی دارند که می توانند 
بـا تکیـه بر آن موانع را از رس راه برداشـته و مدیریـت نوین را در 
روسـتاهای کشـور تحقـق بخشـند. بنابراین هدف مقالـه حارض، 
شناسـایی و تحلیـل چالش هـا، ظرفیتهـای پیـش روی مدیریـت 
روسـتایی کشـور و الزمات آن برای برنامه ششـم توسـعه کشـور 

می باشـد. 
از ایـرنو، ایـن مقالـه به دنبال پاسـخگویی به پرسـش های زیر 

است :
1 - مدیریـت نواحـی روسـتایی بایـد دارای چـه ویژگـی هایی 
باشـد تـا از منافـع و مزیت های مشـارکت محلی بهره بـرده و از 

تهدیـد هـای ناشـی از آن بکاهد؟  
2 – نهاد مدیریت در مناطق روسـتایی با چه چالشـهایی روبه 

روست؟
3 – ظرفیت های دهیاری های کشـور در فرایند تدوین برنامه 

ششـم توسعه در چه ابعادی قابل تبیین است؟ 

2 - روش پژوهش
بـر مبنـای تقسـیات متـداول تحقیقـات بـه انـواع بنیـادی، 
کاربـردی و توسـعه ای، مقالـه حـارض از نـوع توسـعه ای و بـه 



14
دهیاری ها

ماهنامه آموزشی، پژوهشی و ترویجی

اسفند ماه  1394/ شامره 46

شـیوه توصیفی – تحلیلی تدوین شـده اسـت. در این پژوهش، 
از دو روش بـرای تبییـن چالش هـای مدیریت نواحی روسـتایی 

بهره گرفته شـده اسـت.
1 – مطالعه اسنادی و کتابخانه ای : در این مرحله از انواع 
کتابها و مقاالت داخلی و خارجی برای تبیین مدیریت روستایی 
نوین بهره گرفته شده است که بصورت مبانی نظری تحقیق 

چارچوب بندی شده است.
2 – توصیف و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری : در این مرحله 
و ترشیح  محتوا  تحلیل  و  اسنادی  مطالعه  از  استفاده  با  نیز 
روابط بین متغیرها برای پاسخگویی به دو سؤال مقاله بهره 
گرفته شده که بصورت یافته های تحقیق چارچوب بندی شده 

است.  

3 - مبانی نظری
3 – 1 مدیریت نوین روستایی

روستا،  برای  برنامه ریزی  از  عبارت  روستایی  مدیریت   
بر  نظارت  و  هاهنگی  و  ای  توسعه  اقدامات  سازماندهی 
فعالیتهای انجام شده می باشد )دربان آستانه، 1384، 7(. به 
عبارت دیگر، مدیریت روستایی، تلفیق و تنظیم عوامل مختلف 
طبیعی، انسانی و اقتصادی در جامعه روستایی است )طالب، 

.)5 ،1375
 اهداف مدیریت روستایی ایجاد رابطه منطقی و تنظیم شده 
بین انسان و محیط برای رسیدن به رضایتمندی در زندگی مردم 
نواحی روستایی است که در رأس آن وجود عنرصی برای برنامه 
ریزی آینده و اداره امور کنونی روستا رضوری است و این عنرص 
باید از طریق همکاری متعادل و فعال نیروهای بیرونی )دولت 
و بازار( و درونی )مردم محلی، تشکل ها و سازمان های محلی( 

صورت گیرد )افتخاری و همکاران، 1386، 7( 
مدیریت  عرصه  در  اصلی  بازیگران  مردم  و  بازار  دولت،   

دولت  روستایی،  مدیریت  انگاره جدید  در  روستایی هستند. 
تأمین کننده منابع مالی، حایت قانونی، حقوقی، زیرساختی 
و فراهم کننده آن بخش از نیازهایی است که روستائیان قادر 
به تأمین آن منی باشند. بازار یا بخش خصوصی با هدف تأمین 
سود و رسمایه گذاری در روستا می تواند زمینه مشارکت افراد 
با فراهم ساخنت زمینه فروش  نیز  و  را فراهم سازد  روستایی 
و نگهداری محصوالت تولیدی روستائیان موجب افزایش بهره 
وری اقتصادی و درآمد روستائیان شود. و در نهایت سازماندهی 
روش  غیردولتی  های  سازمان  قالب  در  آنان  فعالیت  و  مردم 
مناسبی برای بسیج اجتاعی روستائیان به منظور استفاده از 
منابع محلی موجود و جلب مشارکت آنها در مدیریت روستایی 

به شار می آید )افراخته، 1388، 39(. 
 شکست دولت و بازار در عرصه مدیریت در دو قرن اخیر 
به علت ناکارآمدی دولت و بازار بوده است. اما در دهه های 
اخیر، از یک سو، مدیران و برنامه ریزان روستایی بدین نتیجه 
رسیده اند که بدون مشارکت مردم محلی، در کنار دولت و 
از سوی  و  است،  غیرممکن  پایدار  توسعه  به  دستیابی  بازار، 
نقش  به  نو  نگاهی  مستلزم  مدیریتی  شیوه  در  تغییر  دیگر، 
نهادهای مؤثر در روستاست. فرایند مدیریت و برنامه ریزی 
روستایی نیازمند دستیابی به یک نقطه تعادل میان قدرت های 
مؤثر در آن است که از آن با عنوان مدیریت مشارکتی یاد می 

شود )افتخاری و همکاران، 1386، 1(.
 واقعیت این است که روستاییان در بسیاری از موارد، در 
اجراء و پیشربد پروژه های عمرانی و نیز پایبندی کارشناسان 
به برخی وعده های توسعه ای اعتاد چندانی ندارند. رفع این 
بی اعتادی که اغلب در پیشربد برنامه ها و طرحهای عمرانی، 
به عنوان مانع مشارکت روستاییان بروز می یابد، برای کاهش 
هزینه های تعاملی اهمیتی اساسی دارد. بنابراین، ایجاد باور و 
باورسازی در جلب حایت و مشارکت روستاییان در همکاری و 

جدول 1: مقایسه پاردایم های قدیم و جدید در سیاستگذاری روستایی

پارادیم جدیدپاردایم قدیمعناوین

اهداف کالن
برابر سازی، مبتنی بر درآمد 
مزرعه، رقابت پذیری مزرعه

رقابت پذیر کردن نواحی روستایی، بهره برداری از منابع استفاده 
نشده

تأکید بر بخش کشاورزیاهداف خرد بخشی
بخش های مختلف نظام اقتصادی روستایی )گردشگری 

روستایی، صنعت روستایی، صنعت تولیدی،ICT و...(

رسمایه گذارییارانه دادنابزارهای اصلی 

بازیگران کلیدی
حکومت های ملی، کشاورزان

متام سطوح حکومت )فراملی، ملی، منطقه ای و محلی(، 
ذینفعان مختلف محلی )عمومی، خصوصی و سازمان های 

مردمی نهاد(
)60 :2006 ,OECD(
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همیاری در زمینه های عمران و توسعه، بویژه آنجاکه برنامه ها 
و اقدامات دولتی مطرح هستند، از برنامه های الزمی است که 
بیش و پیش از هر چیز باید به آن توجه شود )سعیدی، 1387، 
336(. این امر الزمه تشکیل رسمایه اجتاعی در روستاهاست 

که امروزه روستاها از فقدان آن رنج می برند. 
گیری  تصمیم  توانایی  افزایش  راستای  در  امر  این  تحقق   
مستلزم آن است که مدیریت روستایی از درون خود جامعه 
محلی شکل گیرد و در این میان، عوامل بیرونی )دولت و بازار( 

.)1996 ,ESCAP( به عنوان تسهیلگر ایفای نقش می کنند
نوین  روستایی  تحقیقات  و  سیاستگذاری  جدید  مسیر   
به  نسبت  فضایی  و  یکپارچه  جامع،  رویکردهای  به رضورت 
رویکردهای بخشی بیشرت تأکید دارد. این امر اشاره به تعدیل 
سیاستگذاری بخشی و نیاز به حکمروایی فضای روستایی دارد 
پاردایم های  )Marsden, 1999, 504(.  در جدول شاره 1، 
اهداف،  منظر  از  روستایی  سیاستگذاری  در  جدید  و  قدیم 

ابزارها و بازیگران کلیدی ترشیح شده است. 

3 – 2 گذار از مدیریت روستایی به حکمروایی روستایی 
 مفهوم حكمروایی پیچیده و بحث انگیز است. پیش از اینكه 
یك نفر بتواند بگوید حكمروایی خوب چیست، اولین چیزی 
برنامه  نظر  از  است.  معنای حكمروایی  شود  روشن  باید  كه 
توسعه سازمان ملل، حکمروایی به معنای اعال اقتدار سیاسی، 
اقتصادی و اداری در مدیریت امور كشور در همه سطوح است. 
حکمروایی شامل مكانیسم ها، فرایندها و نهادهایی است كه از 
طریق آن مردم و گروهها عقایدشان را بیان كنند، حقوق قانونی 
شان را اعال كنند، وظایف شان را انجام دهند، اختالفات شان 

 .)12 ,2002 ,UN-habitat( را حل و فصل كنند
اینکه، حكمروایی،  نخست    : دارد  جنبه  دو  تعریف  این   
حكومت نیست. حكمروایی مفهومی است كه از نیرویی كه در 
درون و بیرون اقتدار رسمی و نهادهای حكومتی وجود دارند 
شناخته می شود. در بسیاری از صورت بندی ها، حكمروایی 
شامل حكومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.  دوم، 
حكمروایی روی فرایند تاكید دارد و نشان می دهد كه تصمیات 
بر اساس روابط پیچیده بین بسیاری از بازیگران با اولویت های 

)13 ,2002 ,UN-habitat( .متفاوت گرفته می شوند
انجام کارهای کوچک  برای   در عرص جهانی شدن، دولت 
بسیار بزرگ و برای انجام کارهای بزرگ بسیار کوچک است. 
سازماندهی مردم و فعالیت آنان در قالب سازمان های غیردولتی 
روش مناسبی برای بسیج روستائیان به منظور استفاده از منابع 
روستایی  مدیریت  در  آنان  مشارکت  جلب  و  موجود  محلی 

است )افراخته، 1388(.
 بنابراین الگوی جدید برنامه ریزی و مدیریت روستا، تأکید 

عاملی  که  دارد  با حرکتی دوسویه  بر رهیافت های مشارکتی 
مؤثر در افزایش توان اجتاعات برای پاسخگویی به نیازهای 
مردم روستایی در جریان توسعه به شار می رود. در مجموع، 
مدیریت روستایی در خدمت توسعه پایدار روستایی و به دنبال 
تحقق توسعه ملی است )افتخاری و همکاران، 1386، 8(. در 
به نقش  قادر  باید  توانند و  تنها مردم می  نه  ارتباط،  همین 
پذیری باشند، بلکه نهادها و دستگاه های ذیربط نیز باید از 
آمادگی الزم برای پذیرش واگذاری این نقش به مردم برخوردار 
باشند. به سخن دیگر، رضوری است تصدیگری دولتی جای خود 
را به تسهیلگری دهد تا زمینه های عینی و سازمانی  پذیرش 
نقش و مشارکت مردمی فراهم گردد )سعیدی، 1387، 336(.  

اجتاعات  مشارکت  بر  تأکید   )2006  ,Smith( اسمیت   
روستایی را گامی برای برقراری دموکراسی میان سازمان های 
اجتاعی و ایجاد حس کمک به خود در میان مردم روستا می 
داند. تعهد و پافشاری این تشکل های محلی، دولت ها را بر 
آن داشته است که با اعتقاد به توامنندی و اثربخشی سازمانهای 
غیردولتی و درک جایگاه آنها، بخش هایی از مسئولیت های 
خود را به این سازمانها واگذار کنند. این سازمانها با نقش واسطه 
ای خود میان مردم و دولت، جلوه هایی از مشارکت عمومی 
و  )عبدالهی  اند  کرده  تعریف  جوامع  اجتاعی  حیات  در  را 

همکاران، 1388، 29(.
تشکل های مردمی در قالب شوراها از جمله ساخت هایی 
کار  را در دستور  آنها  با  تعاملی  روابط  هستند که دولت ها، 
خویش قرار می دهند. این تشکل ها با عطف به راهربدهای 
مشارکتی، بیشرت متوجه نقش تسهیلگری و میانجیگری بوده و 
می کوشند که بر فرایندهای طراحی شده توسعه پایدار تأثیر 

بگذارند )منبع پیشین، 29 و 30(.
در  مردم  دخالت  شامل  مشارکت،   روستایی،  توسعه  در 
در  ها، رشیک شدن  برنامه  اجرای  گیری،  تصمیم  فرآیندهای 
منافع حاصل از برنامه های توسعه و همکاری در ارزشیابی این 
برنامه هاست )Cohen and Uphoff, 1997(. همچنین قدرت، 
موضوع اصلی مشارکت است و کنش اجتاعی مشارکتی، بطور 
از قدرت جمعی  ذینفع،  افراد  که  است  این  گسرتده مستلزم 
و مشرتک برخوردار باشند. ویژگی این فرایند عبارت است از 
فضاسازی یا حرکتی آرام در جهت عقب راندن مرزها و دستیابی 
به فضای مطلوبی که در آن، تشکل های محلی بتوانند دست 

به اقدامی عملی بزنند )اوکلی و مارسدن، 1370(. 
آنچه در این راه اساسی به شار می آید، فراهم سازی زمینه 
های مردمساالری در تدوین برنامه ها و تأمین اعتبارات بنیادی 
عمران و توسعه توسط دولت و نهادهای های توسعه ای و در 
این راه، ایجاد امکانات عینی واگذاری قدرت از دستگاه های 
مرکزی به مقامات محلی و از این طریق، به تشکل ها، مراجع 
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محلی، افراد و گروه های ذیربط )روستایی( است. تنها اینگونه 
زمینه سازی است که می تواند این امکان را در اختیار ساکنان 
و رسنوشت  مسیر  تعیین  در  تا  دهد،  قرار  روستاها  متعارف 
محل  توسعه  و  عمران  و سوی  و سمت  اقتصادی  اجتاعی- 

زیست خود مشارکت داشته باشند )سعیدی، 1387، 336(. 
آشکار است که روستاییان به تنهایی قادر به ایفای این نقش 
مشارکتی به نحو مؤثر نیستند. بدین جهت باید فعالیت های 
گسرتش  آنها،  به  الزم  های  آموزش  ارائه  زمینه  در  هدفمندی 
دامنه آگاهی روستاییان، ظرفیت سازی در محیط های روستایی، 
تقویت رسمایه اجتاعی و نیز توامنند سازی روستاییان صورت 
مدیریت  و  توسعه  فرایند  در  نهاد  مردم  سازمانهای  پذیرد. 
روستایی می توانند فعالیت های خود را حداقل در سه محور 
ارائه دهند : 1( اطالع رسانی و آگاه سازی روستاییان، 2( نظارت 
بر فعالیت های سازمان های دولتی در سطح روستا، و 3( انجام 
فعالیت هایی که دولت ها قادر به انجام آن در سطح روستا 
نیستند )Panda and Pattnaik, 2003, 35(.عنارص اصلی اداره 
امور روستاها و تعامل آنها در چهارچوب حکمروایی روستایی 

در شکل 1 قابل تبیین است؛
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شکل 1: عنارص اصلی حکمروایی روستایی و نقش آنها

4 - یافته های تحقیق
4 – 1 چالش هــا و ظرفیت هــای دهیاری هــا بــرای تحقــق 

ــن روســتایی ــت نوی مدیری
مدیریـت روسـتایی در ایـران ماننـد دیگـر سـطوح مدیریتـی 
رسزمینـی از گذشـته های دور تاکنـون بـا تحـوالت سـاختاری، 
تغییرات سـازمانی، و مشـکالت عدیده ای روبه رو بوده اسـت 

)فیروزنیـا و همـکاران، 1389، 169(.
طی چند دهه گذشته، توسعه روستایی در ایران به طور اعم و 
مدیریت روستایی به طور اخص از روندی اندیشیده و طراحی 

شده منسجمی بر خودار نبوده است. ذکر این نکته به معنای 
نفی اقدامات قابل توجه و سازنده ای که در برخی از جوامع 
گسیختگی  مفهوم  به  بلکه  نیست؛  پذیرفته  روستایی صورت 
اهداف و برنامه ها و فقدان راهربدهای مشخص برای توسعه 

روستایی است )مهدوی و کانی،22:1384(. 
تا کنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت جهاد      
کشاورزی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و حتی وزارت مسکن 
و شهرسازی از دستگاههای مرتبط با توسعه و عمران روستاها 
بشار می آمدند. اخیرا وزارت کشور نیز با تاسیس معاونت 
امور دهیاری ها در سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور، 
 DHVمهندسان مشاور( است  وارد عمل شده  زمینه  این  در 

هلند،1370، 73(. 
نقطه عطفی  را  روستاها  در  دهیاری  تاسیس  بتوان  شاید   
در تاریخ مدیریت روستایی ایران به شار آورد؛ زیرا از هنگام 
ده،  انجمن  تاسیس  و  روستایی  مدیریت  در  دولت  دخالت 
همواره مدیریت امور، بر عهده انجمن یا شورای ده بود، اما با 
تاسیس دهیاری عالوه بر شورا، در حال حارض دو نهاد مدیریتی 
در روستا وجود دارد )ایانی جاجرمی و همکاران، 40:1389- 

 .)41
اثر  بر  که  هستند  محلی  سازمانهای  جمله  از  دهیاری ها   
تحول در شیوه های مدیریتی مورد توجه قرار گرفته اند. پایه و 
اساس سازمان های محلی بر اصل )حاکمیت مردم بر مردم( بنا 
نهاده شده است و مشارکت اصلی اساسی در فلسفه وجودی 
 2 شاره  جدول  در   .)388 )نصیری،1389،  است  نهادها  این 
مهمرتین تحقیقاتی که درباره عملکرد مدیریت روستایی کشور 

و دهیاری ها انجام شده، فهرست شده است. 
  برای پاسخگویی به پرسشهای تحقیق، با توجه به تحلیل 
محتوای تحقیقات مختلف، دهیاری ها در حال حارض، با برخی 
چالش ها مواجه اند که شناسایی آنها می تواند به محققان و 
مسئوالن جهت چاره جویی و حل این چالش ها کمک مناید. 
به موضوع  زاویه خاصی  از  منابع  این  از  که هریک  آنجا  از 
با  تا  شدیم  برآن  ما  اینجا  در  پرداخته اند،  روستایی  مدیریت 
تحلیل محتوای این پژوهشها به شناسایی چالشها و ظرفیتهای 
این  شنناسایی  که  بپردازیم  روستا  جدید  مدیریتی  نهادهای 
چالشها و ظرفیتها می تواند راهنایی برای تدوین برنامه ششم 

توسعه در بخش مدیریت توسعه روستایی باشد. 
 4 – 1 – 1 چالشهای پیش روی دهیاریها برای تحقق مدیریت

نوین روستایی
الف( پروژه محوری/ فراورده- سو در برابر برنامه محوری/ 

فرایند- سو 
  دهیاری ها باید از پروژه محوری پرهیز کنند و بیش از هر 
چیز بکوشند تا مردم را محور برنامه های خود قرار دهند. به 

اهل قلم
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تعداد  در  را  نباید موفقیت خود  عبارتی ساده تر دهیاری ها 
پروژه های انجام شده تلقی کنند، بلکه چگونه انجام شدن پروژه 
ها و میزان مشارکت مردمی در متامی مراحل پروژه موفقیت 
دهیاری رانشان می دهد. نکته دیگر این که شوراهای اسالمی و 
دهیاری ها نباید خود را شعبه ای از دولت بدانند و برای انجام 
هر اقدام یا اجرای هر پروژه ای منتظر اعتبارات دولتی باشند، 
بلکه همواره می بایست در اندیشه ایجاد منابع درآمدی جدید 
و جلب مشارکت مردمی باشند )زیارتی، 1384 : 9(. هدف از 
مردم  توامنندسازی  توسعه،  فرایند  و  برنامه محوری  به  توجه 
روستایی  توسعه  به  نیل  در  روستایی  مدیریت  نهاد  و  روستا 
است. زیرا اتکا به ظرفیتهای درونی و بومی هر ناحیه روستایی، 
موجب  نیز  و  آورد  می  بار  به  را  پایدار  و  درونزا  ای  توسعه 
شکوفایی رسمایه های انسانی و اجتاعی می شود. در نتیجه، 
با  زیرا  دانسته  خود  آن  از  را  توسعه  فرایند  روستایی،  مردم 
منابع، ابزارها و ظرفیتهای آنها به بار نشسته است و از این 
رو، مدیریت روستایی نوین که پیش زمینه حکمروایی روستایی 

است در میان مردم نهادینه می شود. 

ب(  دخالت دستگاه های دولتی
یکی دیگر از عوامل تهدیدکننده مدیریت روستایی، دخالت 

دستگاه های دولتی است. بسیاری از دستگاه های دولتی توجهی 
به جایگاه و حدود وظایف شوراها ندارند و آنها را در برنامه 
ریزی ها و تصمیم گیری ها مشارکت منی دهند )زیارتی، 1384 
: 9(.  قانون اساسی جمهوری اسالمی، شوراهای اسالمی اعم از 
شورای عالی استان ها، شوراهای شهر و شوراهای اسالمی روستا 
را یکی از ارکان تصمیم گیری نظام تلقی می کند. با بررسی 
وظایف و اختیارات تعیین شده برای شوراهای اسالمی و به 
ویژه شورای اسالمی روستا در قانون شوراها، متوجه این نکته 
خواهیم شدکه این قانون نه تنها شوراها را نهادی تصمیم گیر 
ندانسته است بلکه بیشرت به عنوان ابزاری در دست حاکمیت از 
آنها یاد می کند. اکرث وظایف تعریف شده برای شوراها شامل 
همکاری، نظارت یا همراهی با نهادهای دولتی یا فراهم کردن 
مشارکت مردمی برای اجرای برنامه های آنها و وظایفی از این 
قبیل است. در حالی که بر اساس قانون اساسی، دستگاه های 
باشند.  اسالمی  شوراهای  های  برنامه  مجری  بایستی  اجرایی 
بنابراین اگر خواهان موفقیت تجربه جدید مدیریت روستایی 
در کشور هستیم الزم است برخی از قوانین و مقرارت رایج را 
با اعتقاد به اصل واگذاری امور به مردم و باور کردن نهادهای 
دهیم  قرار  بازنگری  مورد  دهیاری  و  شوراها  همچون  مدنی 

)زیارتی، 1384 : 9(.

جدول 2: چالش های و ظرفیت های پیش روی دهیاری ها در تحقیقات میدانی مختلف

نتایجسالمحققان

1388ایانی جاجرمی و عبدالهی 
استمرار مشکالت ساختاری مانند کمبود رسمایه انسانی، نظام اداری متمرکز و کمبود منابع مالی 

پایدار چالش های فراروی مدیریت روستایی کشور هستند. 

1388لهاسایی زاده 
امروزه روستاهای ایران با وجود دارا بودن نهادی رسمی برای مدیریت روستا از یک خالً مدیریتی رنج 
می برند. راه حل این مسئله، پیوند زدن نهاد مدیریت روستایی مردمی با ساختار رسمی جامعه است.

1386نعمتی و بدری
عوامل ساختاری، اجتاعی و اقتصادی رابطه تنگاتنگی با میزان موفقیت دهیاری در روستاهای 

کوچک دارد. عالوه بر این دهیاری در روستاهای پرجمعیت به دلیل دریافت رسانه اعتباری بیشرت، 
موفقرت از روستاهای کوچکرت عمل کرده است. 

1390مطیعی لنگرودی و همکاران 
از دیدگاه روستائیان، تفاوت معنا داری در جهت بهبود شاخص ها در دوره قبل و بعد از تشکیل 

دهیاری ها به وجود آمده و عملکرد دهیاران در توسعه روستا مؤثر بوده است. 

1383قدیری معصوم و ریاحی
چالش های اساسی مدیریت روستایی در حال حارض، شامل مدیریت واحد روستایی، منابع مالی 

پایدار، مشارکت مردم محلی، آموزش نیروی انسانی، تأمین تجهیزات و تأسیسات است.

1384مهدوی و نجفی کانی
دهیاری ها نقش مهمی در توسعه کالبدی- فضایی روستا ایفا می منایند اما از سوی دیگر دهیاری 

ها با چالش هایی چون کمبود منابع اعتباری، آموزش نیروی انسانی، تفویض اختیار از سوی نهادهای 
باالدست و فرهنگ مشارکت پذیری مردم روبه رو هستند. 

1389دربان آستانه و همکاران
بررسی ها نشان می دهد که متغییرهای مساحت و جمعیت روستا، سطح تحصیالت، سبک مدیریت 

دهیار، رضیب انسجام اجتاعی روستائیان، تجربه دهیار، تعامل دهیارهای همجوار و استقرار و 
تجهیز دهیاری از مهمرتین متغییرهای مؤثر بر حکمروایی روستایی به شار می آید
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   نکته قابل توجه این است که وابستگی تاریخی شهرداری 
ها به وزارت کشور در مورد دهیاری ها تکرار شده است. تبرصه 
2 قانون دهیاری ها، تصویب اساسنامه و تشکیالت و سازمان 
دهیاری ها را منوط به تهیه از سوی وزارت کشور با همکاری 
سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیات وزیران کرده 
تصویب  به   1380 اسفند  هشتم  تاریخ  در  اساسنامه  این  که 
دارای  را  دهیاری  هر  مذکور  اساسنامه  رسید.  وزیران  هیات 
درجه دانسته است که با توجه به حجم کار، درآمد، جمعیت 
وظایف  اساسنامه  وفق  شد.  خواهد  تعین  روستا  وسعت  و 
متعددی در 47 بند برای دهیار و دهیاری در نظر گرفته شده 

است )ایانی جاجرمی و عبدالهی، 1388: 239- 240(.
  عالوه بر موارد طرح شده، نگرش مدیران، مسئوالن و برنامه 
ریزان در سطوح مختلف ملی، استانی و منطقه ای به مدیریت 
روستایی )شورا و دهیاری( و نوع تعامل بین آنها از دیگر عوامل 
موثر در موفقیت این نهاد نوپا برشمرده می شود. مدیران ما تا 
چه حد به مترکززدایی و واگذاری امور مردم به خودشان اعتقاد 
و باور دارند و آن را تهدیدی برای قدرت خود محسوب منی 
کنند؟ تا چه حد به مدیریت روستایی اعتاد دارند و آن را به 
رسمیت می شناسند؟ موضوعاتی از این دست از جمله مواردی 
هستند که بر موفقیت یا عدم موفقیت مدیریت روستایی تاثیر 

بسزایی خواهد داشت.

ج(  فقــدان مدیریــت یکپارچــه روســتایی در ســطح کالن 
ــور ــزی کش برنامه ری

  از دیگــر چالــش هــای فــراروی دهیــاری هــا، فقــدان 
ــتایی  ــی روس ــه نواح ــبت ب ــه نس ــرش یکپارچ ــت و نگ مدیری
ــزی،  ــه ری ــت و برنام ــون ســازمان مدیری ــا کن کشــور اســت. ت
وزارت جهــد کشــاورزی، بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی و 
حتــی وزارت مســکن و شهرســازی از دســتگاههای مرتبــط بــا 
توســعه و عمــران روســتاها بشــار مــی آمدنــد. اخیــرا وزارت 
کشــور نیــز بــا تاســیس معاونــت امــور دهیــاری ها در ســازمان 
شــهرداری هــا و دهیــاری هــا کشــور، در ایــن زمینــه وارد عمــل 
ــور  ــت حض ــان داش ــد اذع ــی بای ــور کل ــه ط ــت. ب ــده اس ش
دســتگاه هــای مختلــف اجرایــی در ارائــه خدمــات و اجــرای 
ــد؛  ــی رس ــر م ــه نظ ــتایی رضوری ب ــعه روس ــای توس پروژه ه
ولــی مدیریــت نواحــی روســتایی بــه منظــور ایجــاد هاهنگی 
ــتگاه  ــک دس ــار ی ــد در اختی ــط بای ــای زیرب ــتگاه ه ــن دس بی
ــزی توســعه روســتایی را  باشــد. اگــر ایــن تعریــف برنامــه ری
بپذیریــم کــه عبــارت اســت از: برنامــه ریــزی یکپارچــه توســعه 
کشــاورزی، صنعــت و خدمــات در یــک ناحیــه روســتایی، بــه 
ــم از  ــی اع ــای زندگ ــه ه ــام جنب ــده مت ــه در برگیرن ــوری ک ط
اقتصــادی، اجتاعــی، ســازمانی و محیطــی باشــد )مهندســان 

مشــاورDHV هلنــد،1370، 73(، توســعه روســتایی بــدون 
آنکــه بــر پایــه یــک بــر نامــه ریــزی جامــع، یکپارچــه و همــه 
ســونگر اســتوار باشــد، امــکان پذیــر نیســت )مهــدوی و 
کانــی،26:1384(. همچنین ســاختار تشــکیالتی و رشح وظایف 
اســتانداری هــا، فرمانــداری هــا و بخشــداری هــا نیــز بایســتی 
مــورد بازنگــری قرارگیــرد و در جهــت انجــام وظایــف محــول 

شده در زمینه مدیریت روستایی تجهیز شوند.  

د(  آموزش نیروی انسانی  تجهیزات ، ابزارها و تاسیسات
  همچنیــن دهیــاری هــا در ابعــاد آموزشــی، زیــر ســاختی 
بــا برخــی مشــکالت و چالــش هــا مواجــه انــد. ایــن مشــکالت 
ــد  ــزات الزم اداری مانن ــات و تجهی ــودن امکان ــد از: نب عبارتن
ــن مســائل و  ــه و... ، همچنی ســاختان مناســب، وســیله نقلی
ــدم  ــاری و ع ــای ج ــه ه ــت هزین ــی در پرداخ ــکالت مال مش
آشــنایی ادارات مختلــف دولتــی و غیــر دولتی بــا رشح وظایف 
دهیــاران بــه منظــور همــکاری جــدی بــا آنهــا )نعمتــی، 1382: 
29(. ارائــه آمــوزش هــای مــورد نیــاز بــه دهیــاران و شــوراها 
ــز از  ــر نی ــا از یکدیگ ــوزش آنه ــودن آم ــک نب ــالمی و منف اس

مــوارد تاثیرگــذار بــر مدیریــت روســتایی خواهــد بــود.
  دهیــاران نیــز بایــد بــا پژوهــش هــای مربــوط بــه جامعــه 
روســتایی چــه از بعــد جامعــه شناســی و چــه از بعــد اداری 
و تولیــدی آشــنا شــوند. یعنــی هــم بــه صــورت تجربــی وهــم 
علمــی جامعــه روســتایی رابشناســند. موضــوع مهــم دیگر این 
اســت کــه مباحــث علمــی و دانشــگاهی بایــد بــه روســتاییان 
منتقــل شــود و ایــن نیــز وظیفــه دهیار اســت )نعمتــی، 1382: 

   .)29
  توجــه بــه آمــوزش و توامننــد ســازی شــوراهای اســالمی و 
دهیــاری، جهــت ارتقــای ســطح آگاهــی علمــی و شــغلی یکــی 
ــتایی  ــن روس ــت نوی ــت مدیری ــوی در تقوی ــای ق ــرم ه از اه
مــی باشــد. آمــوزش جداگانــه ی اعضــای ایــن دو نهــاد توســط 
ــکل  ــار مش ــاد را دچ ــن دو نه ــل ای ــف، تعام ــای مختل نهاده
کــرده اســت. مادامــی کــه متولیــان شــوراها و دهیــاری هــا در 
ســطوح مختلــف در یــک راســتا نباشــند و بــا یکدیگــر تعامــل 
نداشــته باشــند، منــی تــوان از شــورا و دهیــاری انتظــار داشــت 
کــه ارتباطــی منســجم و هاهنــگ در امــور مدیریــت روســتا 

داشــته باشــند.

4 – 1 – 2 ظرفیــت دهیاری هــا بــرای تحقــق مدیریــت 
ــتایی ــن روس نوی

ــت  ــاد مدیری ــوان نه ــه عن ــا ب ــاری ه ــر، دهی ــوی دیگ از س
محلــی دارای ظرفیــت هایــی مــی باشــند کــه توجــه بــه آنهــا 
ــد بســرت ســاز تحقــق مدیریــت نویــن روســتایی در  مــی توان

اهل قلم



دهیاری ها
ماهنامه آموزشی، پژوهشی و ترویجی

19اسفند ماه  1394/ شامره 46

سال دوازدهم/ اسفند ماه 1394 / شامره 46

کشــور گــردد. 
الــف(  اجــرای صحیــح طــرح هــا و پــروژه هــای عمرانــی 

روســتایی
ــتفاده از  ــا اس ــون ب ــا کن ــدو تشــکیل ت ــا از ب ــاری ه    دهی
همیــاری و مشــارکت مــردم و کمــک هــای دولتــی بــه منظــور 
رفــع نیازمنــدی هــای عمومــی، جمــع آوری زبالــه، ارائــه 
خدمــات عمومــی و توســعه معابــر اقداماتــی انجــام داده 
انــد. اجــرای طــرح هــادی، برنامــه خدمــات عمومــی و برنامــه 
خدمــات اجتاعــی- اقتصــادی، ســه فعالیــت عمــده دهیــاری 
هــا راتشــکیل مــی دهــد. تشــکیل دهیــاری هــا و شــکل گیــری 
مدیریــت اجرایــی در ســطح روســتاها، زمینــه مناســبی را بــرای 
اجــرای طــرح هــای هــادی روســتایی و موفقیــت اجــرای آنهــا 
ــت واحــد و  ــود مدیری فراهــم ســاخته اســت. در گذشــته، نب
یکپارچــه، مشــکالت بســیاری را در فراینــد تهیــه و اجــرای 
طــرح هــای بهســازی و هــادی روســتایی فراهــم مــی کــرد و 
ایــن مســئله در عــدم موفقیــت نســبی ایــن طــرح هــا بســیار 
موثــر بــود. ولــی در روســتاهای دارای دهیــاری، دهیــار 
هاننــد شــهرداری مســئول اجــرای ایــن طــرح هاســت و مــی 
ــی،  ــا مشــارکت مــردم، و دیگــر دســتگاه هــای اجرای ــد ب توان

ــه،1388: 109(.  ــد )افراخت ــرا منای ــا را اج ــن طرح ه ای
 بــه طــور کلــی شــیوه نویــن مدیریــت روســتایی در ایــران 
را بایــد یــک گام بســیار مثبــت و موثــر در راســتای عمــران و 
آبــادی روســتاها تلقــی منــود بــا ایــن وصــف، امــروزه دهیــاری 
ــی در روســتاها در  ــازوی اجرای ــوان ب ــه عن ــد ب ــی توانن ــا م ه
زمینــه عمرانــی و خدماتــی نقــش کلیــدی را ایفــا مناینــد 
)مهــدوی و کانــی،32:1384(. در نهایــت، در اجــرای طــرح هــا، 
دهیــاری هــا بایــد فراینــد انجــام پــروژه را مــورد تأکیــد قــرار 

ــد.  ــد  و از محصــول محــوری بپرهیزن دهن
ب(  تحقق مدیریت محلی در نواحی روستایی

ــرای  ــی ب ــر فن ــه از نظ ــد ک ــران معتقدن ــی از صاحبنظ برخ
ــاز  ــورد نی ــی م ــی اصل ــی ســه ویژگ ــت ســازمان محل موجودی
ــه  ــازمان یافت ــی س ــد موجودیت ــی بای ــازمان محل ــت:1- س اس
ــخصه  ــا مش ــی ی ــد دارای ویژگ ــی بای ــازمان محل ــد؛ 2- س باش
حکومتــی باشــد؛ 3- ســازمان محلــی بایــد دارای اســتقالل بــه 
ــی را  ــازمان محل ــن رو س ــد. از ای ــه باش ــی کلم ــای واقع معن
مــی تــوان چنیــن تعریــف کــرد: »ســازمان محلــی موجودیتــی 
ســازمان یافتــه  اســت کــه دارای ویژگیهــای حکومتــی بــوده و 
از اســتقالل اداری و مالــی )و نــه سیاســی( قابــل مالحظــه ای 
برخــوردار باشــد کــه هــدف از ایجــاد آن خدمــات عمومــی بــه 
مــردم محــل بــا حداکــرث کارآیــی و اثربخشــی اســت )نعمتــی و 

بــدری،164:1386(.  
دهیــاری هــا نیــز بــه عنــوان ســازمان هــای محلــی از یــک 

ــه  ــای آن در منطق ــی ه ــق منایندگ ــت از طری ــا دول ــرف ب ط
)اســتانداریها و فرمانداریهــا( ارتباطنــد و از طــرف دیگــراز 
ــه  ــط مــی باشــند. هــان گون ــا مــردم مرتب ــق شــوراها ب طری
ــان شــد اســتقالل اداری و مالــی از ویژگیهــای اساســی  کــه بی
نهادهــای مردمــی اســت. بنابرایــن رشایطــی کــه ایــن اســتقالل 
را خدشــه دار کنــد موجــب دور شــدن دهیــاری از شــخصیت 

ــع پیشــین،164(.   واقعــی خــود مــی شــود )منب
دهیــاری هــا از جملــه ســازمانهای محلــی هســتند کــه بر اثر 
تحــول در شــیوه هــای مدیریتــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اند. 
پایــه و اســاس ســازمان هــای محلــی بــر اصــل )حاکمیــت مردم 
بــر مــردم( بنــا نهــاده شــده اســت و مشــارکت اصلــی اساســی 
در فلســفه وجــودی ایــن نهادهــا اســت. دهیــاری نهــادی غیــر 
دولتــی و عمومــی تعریــف شــده اســت. دهیــار فــردی اســت 
کــه – منتخبــان مــردم یعنــی- شــورا او را انتخــاب مــی کنــد. 
دهیــار فــردی دولتــی محســوب منــی شــود. او خــود را مناینــده 
اجرایــی مــردم مــی دانــد و زیــر نظــر شــورا فعالیــت مــی کند. 
ــت  ــبیه اس ــی ش ــیوه فدرال ــه ش ــدودی ب ــا ح ــازوکار ت ــن س ای

)نصیــری،1389، 388(. 
بنابرایــن دهیــاری هــا و شــوراهای اســالمی در روســتا، نــه 
تنهــا خــال مدیریتــی در روســتا را پــر مــی کننــد، بلکــه شــکل 
گیــری آنهــا را مــی بایســت فرصتــی اســتثنایی بــرای جامعــه 
روســتایی دانســت. شــکل گیــری ایــن دو نهاد، فرصــت جدیدی 
را بــرای جامعــه روســتایی خلــق کــرده اســت تــا شــیوه جدیــد 
ــد. جامعــه روســتایی  مدیریــت و اداره امــور خــود را بیازماین
بــه هیــچ وجــه نبایــد ایــن نظــام جدیــد مدیریــت روســتایی را 
تکــرار و تقلیــدی از نهادهــای بوروکراتیــک دهــه هــای اخیــر 
ــت  ــورت مدیری ــن ص ــه در ای ــرا ک ــار آورد. چ ــه ش ــور ب کش
روســتایی شــعبه ای از مدیریــت دولتــی و متکــی بــه عوامــل 
ــازی  ــد س ــای توامنن ــه ج ــه ب ــود. در نتیج ــد ب ــی خواه بیرون
مــردم، آنهــا را ناتــوان، منفعــل و متکــی بــار مــی آورد. بــه ایــن 
ترتیــب، اهمیــت رابطــه دولــت بــا چنیــن نهادهــای مدیریتــی 
بیــش از پیــش مشــخص می شــود. بنابرایــن، رضوری اســت که 
رابطــه بخــش دولتــی بــا نهادهــای نوپــای مدیریــت روســتایی، 
رابطــه رئیــس و مرئوســی و تکــرار تجربیــات ناموفــق گذشــته 

نباشــد )نعمتــی، 1382: 30(.
ج(  بسرتســازی بــرای مشــارکت مــردم در اداره نواحــی 

روســتایی
اگــر مشــارکت مردمــی را بــه عنــوان ابــزاری اصلــی توســعه 
روســتایی در نظــر بگیریــم، تشــکیل دهیــاری بــه عنــوان 
نهــادی مدنــی و غیــر دولتــی، نویــد بخــش تحقــق مشــارکت 
ــه  ــه زمین ــعه ک ــال توس ــورهای در ح ــت. در کش ــی اس مردم
ــا  ــدارد ی ــود ن ــا وج ــارکت ی ــی مش ــی و فرهنگ ــای اجتاع ه
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کمرنــگ اســت، ایجــاد و اســتقرار نهادهــای مدنــی بــا چالــش 
هــای خاصــی روبــه روســت. تشــکیل دهیــاری بــه عنــوان نهاد 
مدیریتــی روســتا در کشــور مــا نیــز، از ایــن قاعــده مســتثنی 

ــی، 1382: 30(.  ــت )نعمت نیس
 )N.G.O( تشــکلها، گروههــا و ســازمانهای غیــر دولتــی
مختلــف هــم مــی تواننــد در روســتا شــکل بگیــرد و بــا کمــک 
ــن صــورت  ــد. در ای ــت کنن ــت شــوند و فعالی ــا تقوی دهیاریه
تکیــه روســتاها فقــط بــر منابــع مالــی دولــت نخواهــد بــود 
و از ظرفیتهــای فرهنــگ روســتا و حیــات و مناســبات زندگــی 
ــن  ــد ای ــاران بای ــود. دهی ــی ش ــتفاده م ــتایی اس ــی روس زندگ
ــزی  ــه ری ــش برنام ــد، بشناســند و برای ــا را کشــف کنن ظرفیته
ــع  ــه ظ ــردم س ــاری و م ــتا، دهی ــالمی روس ــورای اس ــد. ش کنن
مثلــث مدیریــت نویــن روســتایی هســتند. توســعه ی پایــدار 
زمانــی محقــق مــی شــود کــه ایــن ســه بــا یکدیگــر در تعاملی 

ــد.    ســازنده قــرار گیرن

پایــدار  4 – 1 – 2 توصیه هــای سیاســتی برای توســعه 
ــور  ــعه کش ــم توس ــه شش ــتایی در برنام روس

مقالــه حــارض برخــی از راهکارهــای را بــرای سیاســتگذاری 
ــه ششــم توســعه  ــتایی کشــور در برنام ــت روس نظــام مدیری
پیشــنهاد مــی کنــد. ایــن توصیــه هــا بیشــرت برگرفتــه از 
رویکردهــا و دیدگاههــای جدیــد در سیاســتگذاری و مدیریــت 
روســتایی اســت بــا ایــن امیــد کــه اســتفاده از ایــن شــیوه های 
ــه  ــول برنام ــتایی در ط ــدار روس ــعه پای ــاز توس ــن بسرتس نوی

ششــم شــود. 

الــف( سیاســتگذاری بــرای افزایــش تولیــد، اشــتغال و 
بهــره وری مناطــق روســتایی :

		تعهــد سیاســی: نیــاز بــه توســعه متعادل روســتایی- شــهری 
در درجــه ای اول اهمیــت قــرار دارد. 

ــربد  ــن راه ــی در چنی ــارکت محل ــی:  مش ــارکت محل 		مش
ــتاییان  ــی، روس ــه عبارت ــود. ب ــه ش ــد نهادنی ــعه ای بای توس
بایــد قانــع شــوند کــه مســئوالن محلــی عــالوه بــر توســعه 

ــد. ــز تعهــد کامــل دارن ــه توســعه روســتایی نی شــهری ب
ــز:   ــر متمرک ــری مناســب و غی 		تســهیالت آموزشــی و یادگی
دانــش  کــه  کنــد  مــی  تضمیــن  تســهیالت  اینگونــه 
ــدون اینکــه  آمــوزان روســتایی مهــارت هــای مناســب را ب
ــه  ــود بیگان ــتایی خ ــینه روس ــا را از پیش ــان آنه مطالعاتش

ــد.  ــب مناین ــد، کس کن
		ایجــاد خدمــات گســرتده صنعتــی بــرای نواحــی روســتایی: 
ایــن امــر نیازمنــد ایــن اســت کــه روســتائیان دسرتســی بــه 
اعتبــار داشــته باشــند، و بــا صنایــع تولیــدی شــهری پیونــد 

برقــرار مناینــد.
		ترویج صنایع که مبنای زراعی دارند؛

		پیونــد دادن مشــاغل تجــاری شــهری بــا تولیدکننــدگان 
کوچــک مقیــاس روســتایی؛

		زیــر ســاخت هــای روســتایی )بهبــود بخشــیدن به شــبکه 
راههــا، آمــوزش، بهداشــت،آب، مراکــز درمانــی اولیه  

ب( توصیــه هــای سیاســتی بــرای نظــام مدیریــت و برنامــه 
ریــزی  روســتایی در ســطح کالن کشــور

 رشکای مختلــف شــهری و روســتایی و حــوزه هــای 
مختلــف سیاســتگذاری روســتایی، شــهری و منطقــه ای را زیــر 
یــک چــرت جمــع کنــد و همچنیــن دیدگاههــای چندوجهــی بــه 
ــرتک را  ــائل مش ــه مس ــبت ب ــه نس ــرد یکپارچ ــعه و رویک توس

ــد؛ فراهــم منای
 ارتباطــات عمودی بین سیاســتگذاران شــهری و روســتایی 

در ســطوح مختلــف حکمروایــی را بهبود بخشــد؛
 از ســازگاری سیاســت هــای عمومــی نســبت بــه رشایــط، 

نیازهــا و فرصــت هــای محلــی حایــت کنــد؛
 تضادهــا و هــم افزایــی هــای بالقــوه ای کــه بیــن 
ــتگذاران  ــن سیاس ــز بی ــف و نی ــی مختل ــت های عموم سیاس

وجــود دارد را شناســایی منایــد؛
 بسرتســاز رهــربی محلــی باشــد و اعتــاد و آگاهــی 

نســبت بــه اولویــت هــا و ارزش هــا را ایجــاد کنــد؛
 دغدغــه هــای جامعــه مدنــی و بخــش خصوصــی نســبت 

بــه برنامــه ریــزی راهــربدی را یکپارچــه کنــد؛
ــد و شــبکه هــای  ــن کن  شــفافیت و پاســخگویی را تضمی
اعتــاد را بــرای بهبــود رسمایــه اجتاعــی در ایــن حــوزه هــا و 

نواحــی ایجــاد کنــد. 

نتیجه گیری 
نواحــی روســتایی در عــرص جهانــی شــدن در ابعــاد اقتصــادی، 
اجتاعــی- فرهنگــی و مدیریتــی- نهــادی بــا تحوالتــی مواجــه 
شــده انــد کــه ایــن تحــوالت در رونــد زمانــی کوتاهــی پدیــدار 
گشــته و پیامدهــای مثبــت و منفی را به دنبال داشــته اســت. در 
ایــن بیــن، مدیریــت روســتایی نیز دســتخوش تغییراتی شــده و با 
کاهــش نقــش دولــت هــا، زمینــه فعالیــت ســایر عنــارص بیرونی 
و درونــی در مدیریــت روســتایی فراهــم گشــته اســت. نتایج این 
تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه مترکــز زدایــی نقــش هــا و وظایف 
نهادهــای دولتــی همــراه بــا نقــش پذیــری اجتاعــات و مــردم 
روســتایی برای بســیج منابع طبیعی، انســانی و اجتاعی در نیل 
به توســعه روســتایی بهرتین شــیوه مدیریت روســتایی اســت که 
در ادبیــات جدیــد مدیریــت و برنامه ریزی به عنــوان حکمروایی 

اهل قلم
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یــاد می شــود. بــه عبــارت دیگــر تعامــل نهادهــای دولتــی، بخش 
خصوصــی و نهادهــای جامعــه مدنــی در فضــای بــاز و شــفاف و 
بــا نظــارت قانــون، همــراه بــا برابــری و مســئولیت پذیری مابیــن 
ــه  گروه هــای ذی نفــع و ذی نفــوذ برنامه هــای توســعه منجــر ب

حکمروایــی خــوب روســتایی می شــود. 
تجربــه ایجــاد دهیــاری در ایــران بســرتهای الزم بــرای تحقــق 
مدیریــت نویــن یــا مدیریــت محلــی در نواحی روســتایی کشــور 
را فراهــم کــرده اســت. امــا دهیاری هــا جهــت تحقــق ایــن امــر 
ــوب  ــند. چارج ــی باش ــه م ــا مواج ــی چالش ه ــا برخ ــر ب خطی
ــن چالش هــا و تحقــق  مناســب جهــت حــل و فصــل کــردن ای
ــکاری و  ــد هم ــور، نیازمن ــتاهای کش ــن در روس ــت نوی مدیری
همیــاری مــردم و دهیاری هــا در ســطح خــرد و نیــز یکپارچگــی 
مدیریــت روســتایی در ســطح کالن برنامه ریــزی کشــور و بــاور 
ــت  ــا جه ــی دهیاری ه ــه توانای ــور ب ــئوالن کش ــران و مس مدی

ــن روســتایی می باشــد.   ــت نوی تحقــق مدیری
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اهل قلم

1- مقدمه
قوانین  اساس  بر  که  سازمانی عمومی  است  محلی،  مدیریت 
عمومی  و یا اساسی کشور در قسمتی از خاک آن ایجاد می گردد 
تا در محدوده ای که مشخص شده، خدماتی را که کامالً محلی 
هستند برای ساکنان آن محدوده تامین کند. حکومت های محلی 
دارای محدوده معین، جمعیت معین، سازمان و امتیازهای الزم 
دارای شخصیت  نهاد  این  انجام وظائف محلی هستند.  برای 
حقوقی، اختیار وضع عوارض و بودجه مستقل می باشد و صفت 
مشخصه آنها این است که فاقد اقتدار عالیه سیاسی هستند 
)Sharma, 2004; 5(.  حکومت های محلی در نواحی روستایی، 
کارکردی دوگانه دارند. از یک سو باید اداره امور محلی را منطبق 

حكمروایی خوب و نقش آن 
در مدیریت روستایی

علیرضا دربان آستانه
 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

با خواست و انتظارات روستائیان در چهارچوب قوانین موجود 
انجام دهند و از طرف دیگر باید به عنوان مناینده حکومت 
مرکزی، سیاست ها و خطوط مشی عمومی آن حکومت را در 

سطح محلی اجرا کنند. 
براین اساس ساختار مدیریت روستایی در کشور در حال حارض 
نهاد تصمیم گیر  به عنوان  از دو بخش شورای اسالمی  روستا 
از  که  است  شده  تشکیل  اجرایی  نهاد  عنوان  به  دهیاری  و 
استقالل حقوقی و مالی برخوردار می باشد و عالوه بر استفاده 
از عوارض ملی، توانایی وضع و وصول عوارض محلی برای ارائه 
خدمات عمومی  را نیز دارد. این نهاد عمومی غیر دولتی، متولی 
عمران و توسعه روستایی در سطح نواحی روستایی می باشد. 
جایگاه مناسب قانونی دهیاری ها و شوراهای اسالمی روستایی، 
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قابلیت ها و کارکردهای متعدد و متنوع آن باعث شده است که 
واگذاری برخی از وظائف دستگاه  های اجرایی در قانون برنامه 
پنجم توسعه به این نهاد پیش بینی شود. این نهاد های محلی، 
 رابط میان نهادهای دولتی و مردمی،  ارائه کننده بسیاری از 
روند  تقویت کننده  رفاهی،  عمومی  و  تسهیالت  و  خدمات 
توسعه اجتاعی و فرهنگی، بسرتساز شهرهای آینده و کنرتل 
کننده روند مهاجرت از روستا به شهرها، حافظ امکانات زیر 
بنایی احداث شده در نواحی روستایی و تقویت کننده روند 

توسعه کشاورزی می باشند.
و  قوت  نقاط  دارای  روستایی  مدیریت  نهادهای  هرچند 
ظرفیت های قانونی و اجرایی قابل توجهی می باشند،  اما فقدان 
و تخصص  اجرایی  تجربه  روستایی مشخص،  مدیریت  الگوی 
اندک مدیران محلی، امنیت شغلی پایین دهیاران، محدودیت 
رسانه اعتباری در اختیار آنها از یك سو و فقر زیرساخت های 
روستایی نسبت به شهرها و ضعف بنیه اقتصادی روستاییان در 
پرداخت عوارض و بهای خدمات دریافتی از سوی دیگر، چالش 
بزرگی را پیش روی مدیریت روستایی قرار داده است كه گذر 
از این چالش، مستلزم بهره برداری كارآمد و اثربخش از حداقل 
امور  کلیه  در  مردمی  مشارکت  حداکرث  جلب  موجود،  منابع 
محلی، رعایت عدالت و برابری در ارائه خدمات، پاسخگویی 
محلی  مدیران  كاری  سالمت  و  امور  در  شفافیت  مناسب، 
می باشد. به عبارت دیگر رضوری است عملکرد حکومت های 
محلی )شوراهای اسالمی روستایی و دهیاران( در راستای توسعه 
پایدار رصد شود، تا میزان انحراف از شاخص ها و راهکارهای 
بهبود عملکرد حکومت های محلی شناسایی شوند. اما در این 
راستا این سئواالت مطرح می شود که میزان و ترازوی سنجش 

عملکرد و مسیر مطلوب برای مدیریت روستایی کدام است؟ 
و  اقتصادی  اجتاعی،  نیازهای  بین  تعادل  حفظ  اهمیت 
محیطی نسل حارض و آینده از طریق توسعه انسانی پایدار، 
تغییر پارادایمی   را در اداره امور ایجاد کرده است. این تغییر 
شهروندی،  مشارکت  همچون  مفاهیمی     ورود  به  پارادایم 
شفافیت، قانون مداری، برابری و جامعه مدنی انجامیده است و 
حكمروایی خوب  را به عنوان پیش رشطی برای توسعه پایدار 
و حكمروایی محلی  را به عنوان الگوی مناسبی برای مدیریت 
به  محلی  حکمروایی  می  مناید.  معرفی  روستایی  و  شهری 
ساده ترین بیان به چگونگی ارتباط بین شهروندان و حکومت 
كارایی،  و  بخشی  اثر  تساوی،  اجاع،  اصول  براساس  محلی، 
پاسخگویی، حاكمیت قانون، شفافیت، مشاركت و مسئولیت 
پذیری اشاره دارد. اصولی كه فراتر از ارزیابی عملكرد براساس 
شاخص های متعارف كارایی و اثربخشی می باشد و از جامعیت 
است  برخوردار  محلی  مدیریت  مختلف  عرصه های  در  الزم 
اقدامات  برنامه ها و  الگوی مناسبی برای هدایت  و می تواند 

باشد. به همین  پایدار  مدیریت های محلی در مسیر توسعه 
الگوهای مدیریت روستایی و محلی  از  یکی  به عنوان  دلیل 
و  تبیین  نوشتار  این  هدف  گیرد.  قرار  توجه  مورد  می تواند 
ترشیح مفهوم حکمروایی و جایگاه آن در مدیریت محلی و 
روستایی می باشد که می تواند در تنویر ذهن مدیران محلی و 

کارشناسان این عرصه سهمی هرچند ناچیز داشته باشد. 

2- مفاهیم، دیدگاه ها و مبانی نظری 
2-1- حكمروایی خوب

   بررسی پیشینه مفهوم حكمروایی نشان می دهد كه اگر چه 
اما در حقیقت  یافته،  اهمیت  اخیر  این مفهوم در سال های 
واژه ای قدیمی  است كه از واژه فرانسوی )gouverner( مشتق 
از  »حکمروایی«  مفهوم   .)193  ،1385 است)قلیچی،  شده 
اداره  و  سیاسی  جامعه شناسی  متون  وارد   1980 دهه  اواخر 
امور محلی شد و داللت بر موضوع یا محتوایی قدیمی درباره 
رابطه قدرت و جامعه داشت كه ایده های نظری آن به دوران 
آنها در  ابعاد فلسفی طرح شده توسط  افالطون و  ارسطو و 
زمینه حكومت و شهروندی برمی گردد. اما امروزه این واژه غالباً 
برای ترشیح نحوه مناسب اعال قدرت به منظور تحقق توسعه 

پایدار به کار برده می شود .
آن  از  ساده  تعریف  یک  ارائه  حکمروایی،  مفهوم  پیچیدگی 
به  بیان  ترین  ساده  به  حکمروایی  می سازد.  مشکل  دچار  را 
در  دارد.  اشاره  حکومت  و  شهروندان  بین  ارتباط  چگونگی 
نظریه حکمروایی، کارآمدی حکومت تابعی از چگونگی ارتباط 
اغلب   .)44  ،1386 )فاطمی نیا،  است  حکومت  با  شهروندان 
صاحبنظران و نویسندگان بر این که »حکمروایی هرن هدایت 
سازمان ها و جوامع است«  اتفاق نظر دارند. البته انتقادی که 
براین تعریف وارد است که در این فرمول، روابط از باال به پایین 
است و یا کنرتل ها در آن شدید است. اما عبارت هدایت، واژه 
مناسبی است زیرا برای ما روشن می کند که »حکمروایی مبتنی 
بر تعامالت بین ساختارها، فرآیندها و سنت هاست که نحوه 
اعال قدرت و مسئولیت ها، تصمیم گیری ها، و بیان نظرات 
 Graham, Amos,( شهروندان و سایر ذینفعان را تعیین می کند
Plumptre ,2003; 2(. بانك جهانی، حكمروایی را سنت ها و 
جامعه،   عمومی   مصلحت  راستای  در  قدرت  اعال  نهادهای 
انتخاب، نظارت و تعویض صاحبان قدرت، ظرفیت و  فرآیند 
توانایی حکومت برای اداره كارآمد منابع و اجرای سیاست های 
درست و احرتام شهروندان و حکومت به نهادهایی كه تعامالت 
اجتاعی و اقتصادی میان آنها را اداره می كنند، تعریف می كند 

)میدری و خیرخواهان، 1383؛ 352(.
از  یكی  عنوان  به  متحد  ملل  سازمان  عمران  برنامه  منظر  از 
»اعال  حكمروایی  مدیریتی،  ایده  این  كننده  ترویج  مراجع 
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اقتدار سیاسی، اقتصادی و اداری در مدیریت امور یک کشور 
در متامی سطوح )ملی و محلی( که شامل سازوکارها، جریانها 
گروهها  و  شهروندان  آنها  طریق  از  که  است  نهادهایی  و 
اعال  را  شان  قانونی  حقوق  می دارند،  ابراز  را  عالئقشان 
می کنند، تعهداتشان را انجام می دهند و تفاوتهایشان را تعدیل 
می کنند«. براساس تعریف فوق، چند نکته قابل برداشت است 

 :)6 ;2004 ,UN-HABITAT(
اول؛ اینکـه حکمروایـی، فراتر از حکومت اسـت. حکمروایی به 
عنـوان یـک مفهوم وجود قدرت درون و بیرون اقتدار رسـمی  و 
بـه رسـمیت می شناسـد و حکومـت،  را  نهادهـای حکومتـی 
بخـش خصوصـی و جامعـه مدنـی1 را بـه عنـوان بازیگـران آن 

می کند. شناسـایی 
در  که  دارد  تاکید  فرآیندهایی  بر  حکمروایی  اینکه  دوم؛ 
با  بازیگران زیادی  پایه روابط پیچیده میان  بر  آن تصمیات 
اولویت های متفاوت اتخاذ می شود. فرآیندها بر بهبود تصمیم 
دیگر  عبارت  به  است.  متمرکز  اجرا  و  تصمیم گیری  سازی، 
حکمروایی را می توان به عنوان محیطی تجسم منود که در آن 
سازمان های مدنی، اجتاعات، شهروندان، بخش خصوصی و 
سایر نهادها می توانند خود را مالک فرآیندها توسعه و مدیریت 
محلی جوامع خود فرض منایند. در چنین رشایطی مشارکت، 
بهره برداری از منابع محلی، ابتکارات و خالقیت های بازیگران 
در جهت توسعه محلی بهبود می یابد. در یک نگرش فرایندی، 
اندیشیدن به حکمروایی به دلیل تعامل میان ساختارها اهمیت 
می شود.  مربوط  ساختارها  به  کمرت  حکمروایی  و  می یابد 
نتیجه متمرکز می شود و کمرت  و  فرایند  به  بیشرت  این نگرش 
قرار  مدنظر  را  حاکم  ساختارهای  نهادی  رسمی و  آرایش های 

می دهد. 
نهایتـاً اینکـه حکمروایـی مفهومـی خنثـی و بی طرفانـه اسـت. 
کنشـگران، سـازوکارها، فرآیندها و نهادها می توانند نتایج مثبت 
یـا منفـی از خود بجـای بگذارند. لذا ماهیـت حکمروایی محلی 
نیـز خنثـی اسـت و مبتنـی بـر نحـوه بکارگیـری و بهـره بـرداری 
از آن می باشـد. هانطوریکـه در سـند سیاسـتی برنامـه توسـعه 
سـازمان ملل نیز اشـاره شـده اسـت، حکمروایی خوب یک جزء 
رضوری بـرای نیـل به رشـد و توسـعه پایـدار و منصفانه اسـت.

و  پیگیری  معنای  به  خوب  مفهومی حکمروایی  بررسی  در 
پشتیبانی از بهرتین منفعت مدنظر اکرثیت شهروندان در عین 
اکرثیت  با  دیدگاه شان  که  است  از کسانی  احرتام و حایت 
بین مقامات  این دیدگاه همکاری متقابل  متفاوت است. در 
بسیار  اجتاعی  سازمان های  و  شهروندان  با  مردم  منتخب 
هدفمند  همکاری  تبلور  حکمروایی  بنابراین  است.  رضوری 

1- جامعه مدنی )Civil society( شامل افراد و گروههای سازمان یافته یا سازمان نیافته 
ای است که در قلمروهای اجتاعی، سیاسی و اقتصادی تعامل دارند و مقررات و قوانین 

رسمی و غیر رسمی آنها را تنظیم می کند. 

بین حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی و مردم سازندۀ 
جامعه  با  حکومت  همکاری  مستلزم  حکمروایی  است.  آن 
و  اجرا  تصمیم گیری  حوزۀ  به  آنها  ساخنت  وارد  در  مدنی 
پاسخگویی هر بخش در برابر یکدیگر، در برابر حوزۀ انتخابیه 
و در برابر جامعه )به طور کلی( می باشد. حکمروایی خوب، 
مسئولیت پذیری مشرتک، حکومت، بخش خصوصی و جامعه 
مدنی در چهارسطح زیر مطرح است)دربان آستانه، 1389، 53(
حوزه  از  فراتر  مسائل  با  که  جهانی،  فضای  در  حکمروایی 

حکومت های ملی رسوکار دارد.
حکمروایی در فضای ملی، یعنی درون یک کشور. این سطح 
و  شهری  استانی،  ملی،  سطح  است:  زیر  سطوح  دارای  خود 

محلی
حکمروایی در فضای سازمان یا حکمروایی سازمانی. این سطح 
شامل فعالیت های مختلف سازمان ها می شود که معموال" باید 
در برابر هیأت مدیره پاسخگو باشد. برخی از این سازمان ها 
خصوصی اند )نظیر رشکتهای تجاری خصوصی( و برخی دیگر 
حکومتی  رشکت های  مدرسه ها،  )بیارستانها،  نظیر  حکومتی 

و...(
شامل  سطح  این  که  محلی،  جوامع  فضای  در  حکمروایی 

فعالیتهایی در سطح محلی می شود.
در صورتیكه حكمروایی را مرتداف با روش جدید برنامه ریزی 
در نظر بگیریم، از آن می توان به عنوان روشی برای هاهنگی 
تحوالت اجتاعی و اقتصادی از طریق جلب مشاركت بازیگران 
و كنشگران متعدد بهره  برد. لذا حكمروایی اصالح كننده هم 
سیاست ها و اهداف مشاركتی )از كنرتل رشد به سوی بهبود 
گزینه های  )تحمیل  عملیاتی  و  اجرایی  رویه های  و  توسعه( 
دستور تا ایجاد توافقات و اجاع مذاكره ای( می باشد. بنابراین 
در  مختلف  نظرات  نقطه  از  می توان  را  حكمروایی  اصطالح 
ارتباط با رویه های مختلف اعال حاكمیت تحلیل و تعریف 

.)3 ;2007 ,United Nations( منود

2-2- حكمروایی محلی/روستایی
عمومی  است  امور  اداره  نوین  رویکرد  که  حکمروایی خوب 
در قلمرو فراملی، ملی و محلی کاربرد گسرتده ای یافته است. 
یکی از ابعاد منطقه ای حکمروایی، حکمروایی محلی است که 
به کیفیت اداره امور محلی در حوزه های شهری و روستایی 
محلی2  مدیریت  از  وسیعرت  محلی،  حکمروایی  دارد.  اشاره 
)واحد سیاسی و سازمانی قانونی در قلمرو محلی( و بیانگر 
اقتدار سیاسی، اقتصادی و مدیریتی توسط شبکه ای از بازیگران 
رسمی مدیریت محلی ، بخش خصوصی و نهادهای مدنی در 
حوزه های شهری و روستایی است. آنچه تعیین کننده محلی 
و  شهروندان  موثر  مشارکت  میزان  است،  حکمروایی  بودن 
2- Local Government
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و  محلی  خواسته های  و  آرمان ها  تعیین  در  محلی  بازیگران 
تالش مشرتک برای تحقق اهداف و خواسته های جامعه محلی 
است )Margre, 2003; 22(. در حکمروایی محلی، شبکه ای از 
بازیگران مدیریت محلی، بخش خصوصی، تشکل های غیردولتی 
و مدنی و منایندگان دولت مرکزی اولویت ها و مسائل محلی را 
شناسایی و برای تحقق خواهسته ها و رفع مشکالت با یکدیگر 

ترشیک مساعی می کنند )زاهدی، 1386؛ 183(.
تعدد و تکرث کنشـگران و نیروهای موثر در حیات جامعه محلی 
)روسـتا( در مقیاس هـای مختلـف محلـی، ملـی و منطقـه ای و 
رضورت همگرایـی و همسـویی آنهـا در یـک چارچـوب مبتنـی 
بـر مردم سـاالری محلـی و عدالـت فضایـی را می تـوان مهمرتین 
اسـتدالل رضورت اسـتقرار الگوی حکمروایی محلی )روسـتایی( 
و جایگزینـی آن بـه جـای مدیریـت محلـی در نواحی روسـتایی 
دانسـت. الگویـی کـه از طریـق جلب مشـارکت و همیـاری متام 
نیروهـای عملکـردی و متـام سـطوح جغرافیایـی و جایگزینـی 
همگرایـی بـه جـای تفـرق و واگرایی بتواند زمینه توسـعه پایدار 
و سـازمان فضایـی- کالبدی کارآمد در نواحی روسـتایی را فراهم 
کند. در واقع تکرث عنارص و نیروهای موثر در سـازمان اجتاعی 
و توامننـد شـدن آنهـا بـرای تاثیرگـذاری در فراینـد سیاسـی و 
اجتاعـی و نفـوذ در نهادهای تصمیم گیری- در مقابل سـازمان 
اجتاعـی تـک سـاختی متکـی بـر دولـت- شـکل جدیـدی از 
سـازمان سیاسـی و حکومتـی را ایجـاد می کنـد که بتوانـد تعادل 
چندوجهـی بیـن این عنـارص و نیروهای متکرث را بـه نفع کارآیی 

و توسـعه پایـدار برقرار سـازد )کاظمیـان، 1386؛ 6(. 

2-3- گروه های ذی نفع در حكمروایی محلی 
یکی از نکات اساسی در حکمروایی محلی که همواره مورد 
تاکید نظریه پردازان است، موضوع بازیگران و گروه های ذی نفع 
در آن است. این بازیگران با توجه به الگوهای مسلط توسعه 
اجتاعی همواره دچار تغییر و تحول گردیده اند و ذی نفعان 
از  تعداد فراوانی  پیدایش  اضافه شده است.  آنها  به  جدیدی 
غیرانتفاعی،  سازمان های  جمله  از  توسعه  جدید  بازیگران 
و  مذهبی  یار  خود  گروه های  و  تعاونی ها  زنان،  سازمان های 
غیر مذهبی را می توان رخداد توجه به الگوهای جدید از دهه 
1990 به بعد قلمداد كرد كه در هر كشوری بنا به مقتضیات 
سیاسی و اجتاعی و فرهنگی حاكم برآن نقش هریك تعیین 
و میزان تاثیر گذاری آنها مشخص می شود. گروه های ذینفع در 
حکمروایی یا جامعه مدنی را می توان به سه گروه كلی دولت، 
بخش عمومی  و بخش خصوصی طبقه بندی منود. اما با توجه 
به وجود برخی متایزات حكومت های محلی كه ماهیتی شبه 
حكومتی و عمومی دارند به عنوان گروه متایزی در نظر گرفته 
می شود. براین اساس بازیگران ذینفع در حكمروایی های محلی 

شامل دولت، حکومت محلی، شهروندان و سازمان های مدنی 
می باشند )شکل 5-2(. 

شکل 1- کنشگران حکمروایی محلی

دولت
مطرح  نیز  دولت  نام  به  که  اداری  نهادهای  یا  حکومت ها 
می شوند، براساس نقش و تخصص به قوای سه گانه اجرایی، 
و حریم  مرز  و  یك حد  و هر  تفكیك شده  قضاییه  و  مقننه 
خود را دارد و آنرا حق دخالت در قوه دیگر نیست. به تعبیر 
دیگر در جامعه مدنی حفظ حریم ها مهم است. حریم حقوق 
فردی،  حقوق عرصه عمومی  و حریم قوای سه گانه حكومتی. 
هر یك از قوا باید در چهارچوب قانون و براساس رای ملت 
عمل منایند. دولت نه تنها نقش قیم ملت را ندارد، بلكه چون 
به خاطر گسرتش نهادها در عرصه عمومی  جامعه، خودگردان 
شده است،  نقش راهربی و كلیدی دارد كه موانع رشد جامعه 
را از میان بر می دارد و برای توسعه جامعه برنامه ریزی می كند 

)حبیبی، 1379؛ 26(. 
در ایران حضور دولت و نقش آن در سطح محلی در چهارچوب 
سازمان های تابعه در سطح محل، قوانین و مقررات تصویبی 
دولتی  سازمان های  می باشد. هر چند  قضایی  دستگاه های  و 
زیادی در سطح روستا مانند جهاد كشاورزی، آموزش و پروش، 
فاضالب، رشكت  و  راه، سازمان آب  اداره  گاز،  و  نفت  رشكت 
برق منطقه ای و . . . حضور دارند اما مهمرتین ارتباط و تعامل 
به  بخشداری ها  با  روستایی  نواحی  در  محلی  حكومت های 
عنوان باالترین مقام دولتی در سطح بخش می باشد که ناشی از 

نقش بخشداری در موارد زیر می باشد:
به  دهیار  حقوقی  حكم  صدور  دهیار،  انتصاب  حكم  صدور 
موجب ماده 5 اساسنامه، تشكیالت و سازمان دهیاری )مصوب 

)80/11/21
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 12 ماده  موجب  به  دهیار  مرخصی  و  ماموریت  تایید حكم 
آیین نامه استخدامی دهیاری های كشور )مصوب 82/4/7(

نقش ناظر بخشداری در استخدام كاركنان دهیاری به موجب 
آیین نامه استخدامی دهیاری های كشور )مصوب 82/4/7(

جایگاه بخشداری در آگاهی از گزارشات عملكرد دهیاری  به 
موجب بند 17 ماده 10 اساسنامه، تشكیالت و سازمان دهیاری

نقش بخشداری در صدور پروانه كسب به موجب بند 34 ماده 
10 اساسنامه، تشكیالت و سازمان دهیاری

نقـش بخشـداری در نظـارت بـر هزینه كـرد اعتبـارات قانـون 
مالیـات بـرارزش افـزوده و نیـز اعتبـارات منـدرج در قانـون 

بودجـه كل كشـور
شورای  تصویبی  تعرفه های  بر  نظارت  در  بخشداری  نقش 

اسالمی روستا.

بخش خصوصی
عرصه خصوصی از آن فرد و خانواده است. در جامعه سنتی فرد 
دارای ارزش و هویت جمعی است. اما در جامعه مدنی فرد یا 
شهروند دارای هویت فردی مستقل است که به خاطر فردیت 
او دارای ارزش فطری است و روابط افراد با یکدیگر یک رابطه 
قراردادی است که بر مبنای آن همه افراد جامعه رصف نظر از 
موقعیت و شان خود دارای حقوق، آزادی ها و مسئولیت های 
یکسانی در برابر قانون هستند. در این عرصه وجود شهروندان 
مشارکت جو و فعال برای تحقق فرهنگ شهروندی اهمیت 

فراوان دارد، به ویژه از این نظر که شهروندی یک حق است 
و نه یک امتیاز. شهروند انسان آزاد و مختاری است که فقط 
در میان یک جمع زندگی منی کند، بلکه جامعه ای را تشکیل 
می دهد که انواع روابط و پیوندها را با هم دارند. شهروندان به 
دو دسته اساسی تقسیم می شوند: یکی منفعل و دیگری فعال. 
وجوه انفعالی هان است که  هابرماس »عضویت دریافت شده 
« می نامد. در این معنا شهروند از وضعیت حقوق و تعریف 
شده ای برخوردار است و مشارکت چندانی در نهادها، روابط 
و رویه هایی که تضمین کننده ثبات آن وضعیت است ندارد 

)برزگر، 1376؛ 27(. 

سازمان های مدنی
جامعه مدنی و روش های تحقق آن، یکی دیگر از موضوعاتی 
است که با مبحث مدیریت روستایی بویژه با سیاست گذاری 
در زمینه وظایف حكومت های محلی مرتبط می باشد. جامعه 
مدنی بنا به تعریف جامعه ای است متشکل از گروه های ارادی، 
منافع،  پیشربد  هدف  با  که  خودگردان  و  مستقل  داوطلبانه، 
عالئق و سلیقه های افراد عضو تشکیل می شوند. مجموعه این 
گروه ها براساس قواعد و مقررات مشخص، شفاف و روشن در 
شبکه ای از روابط مبتنی بر روح مساملت جویی، اخالق مدنی، 
مدارا و تساهل، همزیستی و همکاری با یک دیگر به حیات 
خویش ادامه می دهند. تشکل های جامعه مدنی براساس نوعی 
توافق و قرارداد میان اعضاء شکل می گیرند و چیزی بیرون از 

اهل قلم
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آن رصفاً  اعضای  ترتیب  بدین  نیست.  حاکم  برآن  قرارداد  آن 
از جهت دارا بودن وجه مشخصه ای که آن تشکل را تعریف 
می کند به عضویت این تشکل در می آیند )سعیدی رضوانی و 

کاظمیان، 1380؛ 39(. 
و  دولتی  عرصه  رابط  عنوان  به  مدنی  جامعه  سازمان های 
خصوصی عمل می كنند. از یك سو با اعال اصول و موزاین و 
روش ها بر اعضای خود، موجب نظم دهی به جامعه شده و بار 
بخش دولتی را سبك می كند و از سوی دیگر از راه  انجمن ها، 
افراد  سخنگوی  عنوان  به  فشار  گروه های  و  اصناف،  اجزاب 
و گروه های جامعه در برابر دولت عمل می كند و مسائل و 
مشكالتی را كه باید از بخش دولتی برای حل آنها كمك گرفت 
در مراجع مربوط دولتی مطرح می كند. این بخش با طرح به 
موقع بحران ها مانع از آن می شود كه كار به جایی برسد كه 
ناپایداری  نتیجه  در  و  دولت  و  میان جامعه  برخورد  موجب 
عمومی  سازمان های  و  نهادها  آنكه  برای  می شود.  حكومت 
 بتوانند در جامعه شكل بگیرند افراد باید از آزادی و امنیت 
بتوانند در عرصه  تا  باشند  الزم )حكمروایی خوب( برخوردار 
عمومی  و سازمان های جامعه مدنی حضور پیدا كنند )برزگر، 

 1376؛ 29-28(. 

مدیریت محلی
حكومت های محلی و شـوراها، اساسـاً نوع خاصی از حکمروایی 
و از جنـس حكومـت و در سـاختار قـدرت تعریـف می شـوند. 

اگرچـه شـوراها بطـور مسـتقیم، عمدتاً، از سـوی مـردم انتخاب 
می شـوند ولـی رشح وظایـف و مأموریت هـای آنهـا در انجـام 
فعالیت هـای فرودسـت در الیه های زیرین اقتصـادی، اجتاعی 
و فرهنگـی یـك جامعـه و در ارتبـاط بـا مجموعـه فعالیت هـای 
حكومتـی برای كاسـنت از حجم عظیـم وظایف دولـت در دوران 
مـدرن اسـت )دربـان آسـتانه و همـکاران، 1389؛ 63(. به همین 
دلیـل پیشـینه شـوراها و بـه تعبیـر درسـت تـر توسـعه و رشـد 
حكومت هـای محلـی مدیـون رشایـط مـدرن اسـت. در رشایـط 
مـدرن، هرچـه مجموعـه فعالیت هـا و توقعـات از دولت هـا 
افزایـش یافـت، تدریجـاً حكومت هـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
كـه كفایـت انجـام همـه ایـن مسـائل خـرد و كالن را ندارنـد، از 
ایـن رو، در صـدد برآمدنـد تـا رفتـه رفتـه برخی از مسـئولیت ها 
و مأموریت هایـی كـه طبیعتـاً بـر عهـده آنهـا بـوده را بـه چنین 
نهادهایـی تفویـض كننـد. نحـوه تفویـض ایـن مسـئولیت ها و 
مأموریت هـا از جامعـه ای بـه جامعـه دیگـر متفـاوت اسـت. 
بدیهی اسـت سـاختار حكومت ها و سـازمان كار و نیز رویه های 
آنهـا یكسـان نبـوده، بلكـه از جنبه هـای مختلـف تفاوت هـای 
متعـددی دارنـد. از ایـن رو، شـوراها چـون از یك سـو، برآمده از 
حكومت هـا و از سـوی دیگـر متأثـر از سـاختارهای اجتاعـی و 
فرهنگـی هسـتند می تـوان گفـت مدل های شـوراها تـا حدودی 
از مدل هـای حكومتـی تبعیـت می كننـد )كریمـی، 1387؛ 113(. 
هرچند شوراها مانند سازمان های مردم نهاد، نهادی عمومی و 
غیردولتی محسوب می شوند اما از برخی جهات از این سازمان ها 
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متایز می باشند. گروه های مردم نهاد یا NGO ها اگرچه برای 
انجام فعالیت های خود از دولت ها مجوز و یا گاهی كمك هایی 
را دریافت می كنند، ولی هیچ گاه از رویه ها و قوانین حكومت 
و یا در امتداد نیازهای حكومت ها هانند شوراها حركت و 
فعالیت منی كنند؛ زیرا فلسفه وجودی آنها كمك به جامعه و 
و  تخصص ها  نیروها،  از  استفاده  نیز  و  مردم  افكار  در  نفوذ 
توسط  یا  كه  است  از مشكالت  برخی  رفع  برای  آنان  تجارب 
دولت ها مغفول مانده اند یا به نحوی برآمده از نیازهای طبیعی 
و روزمره مردم اند. درحالی كه، نحوه تشكیل و انتخاب شدن 
از ساز و  با استفاده  یا شوراها  اعضا در حكومت  های محلی 
كارهای حكومت انجام می شود، نهادهای قانون گذار قوانین و 
مقررات اولیه آنها را تحریر و تصویب می كنند. به عبارت دیگر، 
می توان گفت: شوراها در مجموعه قوانین حكومت ها تعریف 
می شوند. مضافاً اینكه شوراهای محلی، مرزهای روشن و مجزا 
گروه های  اما  ندارند،  حكومت ها  فعالیت های  مجموعه  از 
مردم نهاد عموماً مرزبندی های روشن و حتی تعریف شده از 

دولت ها دارند )هان؛ 114(. 
محلی  دولت  نقش  دهیاری ها،  و  روستایی  اسالمی  شوراهای 
دولت،  با  تعامل  در  و  می کنند  بازی  را  روستایی  نواحی  در 
روستاییان و سازمان های مدنی قرار دارند. حکمروایی محلی در 
اثر بی اعتادی مردم، عدم شفافیت و عدم پاسخگویی نهاد های 
مدیریت محلی شکل گرفت. این رویکرد جدید دارای اصولی 

است که مدیریت های محلی باید دارای این رشایط باشند.

اصول حكمروایی روستایی
حکمروایی محلی دارای اصولی است که بر پایه این اصول این 
مفهوم از سایر مفاهیم متایز می شود. برنامه توسعه سازمان 
ملل اصول حکمروایی را در قالب 8 اصل طبقه بندی می کند 
که عبارتند از: اجاع محوری، مساوات طلبی و فراگیر بودن، 
اثر بخشی و كارایی، پاسخگو بودن، قانون مداری، شفافیت، 
مشاركت و مسئول بودن می باشد )UNDP, 2006; 169(. لذا 
نهاد  این  براساس طبقه بندی  این مقاله اصول حکمروایی  در 

مورد بررسی قرار می گیرد.
نظرات موجود  نقطه  که  اندازه  واقع هر  در  اجامع محوری: 
بالطبع  باشند  برخوردار  زیادی  تفاوت های  از  در یک جامعه 
لذا حکمروایی  نیز وجود خواهند داشت  بازیگران گوناگونی 
خوب نیازمند این است که منافع و سالیق مختلف در جامعه 
به سمت اجاعی گسرتده که بهرتین و بیشرتین منفعت را برای 
متام اجتاع در پی دارد، هدایت کند. این امر مستلزم این است 
که چشم انداز بلندمدت و وسیعی نسبت به آنچه برای توسعه 
انسانی پایدار رضوری است و چگونگی دستیابی به اهداف این 
چنین توسعه ای وجود داشته باشد. این مهم نیز تنها از طریق 

فهم و درک مفاهیم تاریخی، فرهنگی و اجتاعی جامعه قابل 
دستیابی است. 

تساوی و فراگیر بودن : رفاه هر جامعه در گروه ایجاد اطمینان 
از این نكته است كه همه اعضای آن احساس كنند كه سهمی در 
آن دارند و از جریان عادی جامعه كنار گذاشته نشده اند. برای 
این منظور باید همه گروه ها به خصوص آسیب پذیرترین آنها، 

موقعیت هایی برای دستیابی به رفاه و حفظ آن كسب كنند. 
در فلسفه سیاسی، برابری هم به دلیل پیامدهیا سیاسی اش و 
هم به اقتضای عدالت، همواره مورد توجه بوده است. سئوال 
بابد  را  بنابر فرض، حكومت چه چیزی  این است كه  اساسی 
برابر كند؟ در نظریه های مساوات طلبانه مدرن دو پاسخ عمده 
برای این سئوال مطرح شده كه عبارتند از: برابری رفاه و برابری 
منابع یا امكانات. منظور از رفاه،  ارضاء شدن ترجیحات و نیازها 
ثروت، پس انداز  درآمد،  مثل  مادی،  منابع  معنای  به  منابع  و 
و منابع درونی با ظرفیت های ذاتی مثل استعداد، قابلیت و 
و  رفاه  مفهومی اصطالح  ابهامات  سویی  از  است.  شایستگی 
منابع و محدودیت های عملی برای تحقق برابری رفاه و منابع، 
به  معطوف  بیشرت  را  خود  توجه  طلبان  مساوات  شد  باعث 
برابری فرصت دسرتسی به رفاه و منابع منایند. مفهوم برابری 
را در نظام سیاسی می توان شامل چهار نوع برابری توزیعی، 

قانونی، فرصت  و مشاركت  دانست )یوسفی، 1383؛ 69(. 
اثر بخشی و كارایی : حکمروایی خوب به این مفهوم است كه 
فرآیندها و موسسات موجود با استفاده بهینه از منابعی كه در 
اختیار دارند، نتایجی را به بار آورند كه به نیازهای اجتاع پاسخ 
گوید. كارایی در حکمروایی خوب به استفاده پایدار از منابع 
طبیعی و حفظ محیط زیست نیز ترسی می یابد. فاکتورهایی 
که می تواند بر میزان اثربخش حکومت تاثیرگذار باشند عبارتند 
از میزان استفاده از مهارت های فنی و کاری مدیران رده های 
آوری  جمع  در  حکومت  اثربخشی  میزان  باالیی،  و  میانی 
حکومت  توانایی  آن،  درآمدهای  سایر  و  مالیاتی  درآمدهای 
بودجه های  موقع  به  تدوین  سیاستی،  نوآوری های  اجرای  در 
ساالنه، میزان توانایی حکومت در کنرتل روندها و فعالیت های 
اقتصادی-اجتاعی، توانایی حکومت در ایجاد زیرساخت های 
داخلی،  اقتصاد  مشکالت  حل  در  حکومت  توانایی  محلی، 
چگونگی سیستم های نهادی حاکم، کیفیت خدمات مدنی و 
میزان توانایی دیوان ساالری در ادامه ارایهخدمات مدنی بدون 
تاثیر پذیرفنت از تغییرات سیاسی و جابه جایی های صورت گرفته 
با  رویارویی  در  حکومت  توانایی  سیاسی،  قدرت  ساخت  در 
بالیای طبیعی، کیفیت مدارس عمومی، کارایی نیروی پلیس و 
اینکه آیا تغییر حکومت باعث تغییرات وسیع در سیاست ها 
می شود و میزان اعتادپذیری و تداوم سیاست ها را تحت تاثیر 

قرار می دهد یا خیر؟
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در  دولت  اداری  و  سیاسی  عوامل  پاسخگویی   پاسخگویی: 
قبال اقدامات خود، براساس در دسرتس بودن اطالعات، آزادی 
رسانه ها، شفافیت تصمیم گیری و وجود سازوکارهایی مشخص 
شکل می گیرد. که افراد و نهادها را در معرض پاسخگویی قرار 
می دهد )داریانی و رفیع زاده، 1386؛ 9(. آون هیوز در مورد 
رابطه دولت و شهروندان و شکل گیری سیستم پاسخگویی در 
بخش دولتی معتقد است، رابطه دولت و شهروندان سیستم 
سازمان های  آن  موجب  به  که  می دهند  شکل  را  پاسخگویی 
اجازه  انجام می دهند و شهروندان  را  دولتی وظایف مربوط 
می دهند که این وظایف انجام شوند، ولی مرشوط بر اینکه 
وکیل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو باشد. دولت به دلیل 
با  انتظامی،  نیروی  از  استفاده  با  زور  اعال  توانایی  داشنت 
سایر مؤسسات اجتاعی تفاوت دارد. تاریخ نشان می دهد که 
شهروندان، قدرت خود را بسادگی از دست نداده اند و ارصار 
می ورزند که اقدامات سیاسی و اداری دولت با حایت خود 

شهروندان به عمل آید.
امکانپذیر است )هیوز، 1380؛  امر به دو طریق  این   تحقق 
283(. اول اینکه اقدامات دولت باید مبتنی بر قانون باشد این 
قوانین شامل همه افراد جامعه است و اختصاص به شهروندان 
ندارد، بلکه خدمت کنندگان در نظام اداری را نیزدر بر می گیرد. 
دولت  اقدامات  از  یک  هر  پاسخگوی  معینی،  اشخاص  دوم 
هستند. فرض بر آنست که هر یک از افراد جامعه می توانند 
پیدا  دولت  در  رده ها،  باالترین  تا  عادی  کارکنان  از  را،  کسی 
کند که مسئولیت هر اقدام مشخص دولت را برعهده گیرد. در 
تأیید گفته هیوز، بانک جهانی نیز عنوان می کند که کارکنان 
رسمی دولت باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشند تحقق 
مترکز،  عدم  اثربخش،  ممیزی  و  حسابرسی  مستلزم  امر  این 
پاسخگویی در سطح خرد در قبال مراجعه کنندگان و قائل شدن 

نقش مؤثری برای سازما نهای غیردولتی است. 
پاسخگویی که امر حیاتی برای مساله حکمروایی خوب است. 
و سازمان های  بلکه بخش خصوصی  دولتی  نهادهای  تنها  نه 
جامعه مدنی باید نسبت به عموم مردم و همه افراد ذینفع 
به  نسبت  سازمان  یا  نهاد  یک  کلی  طور  به  باشند.  پاسخگو 
دارند،  قرار  آنها  تصمیات  با  مستقیم  ارتباط  در  که  کسانی 

پاسخگو خواهند بود. 
حاكمیـت قانـون: حاكمیـت قانـون  و قانومننـدی به معنـای آن 
اسـت كـه همـه امـور اجتاعـی و حكومـت بـر مبنـای قانـون 
اسـتوار باشـد و از قانـون تبعیـت كنـد نـه از روابـط شـخصی و 
متامـی  افـراد و مقامـات در متـام اعـال خـود تابـع قانـون یعنی 
قواعد عام، كلی و علنی باشـند كه قبالً توسـط مقام مقنن وضع 
شـده اسـت. حکمروایی شـخصی به معنـای اداره امور براسـاس 
مصلحت بینی هـای شـخصی و تصمیم گیری هـای خودرسانـه و 

غیرقابـل پیش بینـی یك فرد یا عـده ای از افراد اسـت. در حالیكه 
حكومـت قانـون مسـتلزم حكومـت قواعـد،  اصـول و معیارهای 
نوعـی و كلی اسـت كه بدون ابهام صالحیت و حـدود اختیارات 
كارگـزاران عمومی را مشـخصی كرده اسـت و كارگـزاران عمومی  
طبـق اصـل حاكمیت قانون مكلفند كلیـه اقدامات و تصمیات 

خـود را بـه اسـتناد یك مـنت قانونی انجـام دهند.
حکمروایی خوب مستلزم وجود چهارچوب قانونی مناسب و 
عادالنه ای است كه بیطرفانه اعال شود و حامی متام و كال 
حقوق برش باشند، به خصوص در مورد گروه های اقلیت در 
مفهوم گسرتده آن. اعال بیطرفانه قوانین، مستلزم وجود نظام 

قضایی مستقل و نیروی انتظامی  بیطرف و غیر فاسد است. 
شفافیت: منظور از شفافیت دسرتسی آزاد به اطالعات توسط 
تاثیر تصمیات و اقدامات حکومت محلی  افرادی که تحت 
قرار می گیرند. به منظور ارزیابی تصمیات و اقدامات حکومت 
محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مدون می باشد. شفافیت 
همچنین به معنی قابل فهم بودن کافی و آسان اطالعات ارائه 
شده می باشد. فرآیندها، نهادها و اطالعات به طور مستقیم 
برای افراد ذیربط قابل دسرتس می باشد. شفافیت به معنی قرار 
دادن اطالعات جامع و درستی از عملکرد و اقدامات حکومت 
برای شهروندان می باشد. شفافیت حکومت محلی در برابر 
شهروندان حق آنان برای آگاهی و اطالع از امور است و این امر 
ارزیابی منفصانه عملکردها را ممکن می سازد )غرایاق زندی، 

1386؛ 75(.
شفافیت  به این مفهوم است كه تصمیات گرفته شده و اعال 
به عبارت دیگر  قانونی صورت پذیرد.  پیروی مقررات  با  آنها 
باشد  افرادی  آزادانه و مستقیم در دسرتس  به طور  اطالعات 
كه تحت تاثیر آن تصمیات و اجرای آن قرار خواهند گرفت، 
اطالعات كافی به شكل قابل فهم تهیه و با وسیله ای مناسب 

منتقل شود. 
با این که اصطالح شفافیت ظاهراً امروزه همه جاگیر شده است، 
به ندرت با دقت و موشکافی تعریف می شود. اطالعات را از 
چه کسی مطالبه کنید؟ چه اطالعاتی برای چه اهدافی بیشرتین 
علم  در  است؟  نیاز  مورد  اطالعات  میزان  دارد؟ چه  را  فایده 
سیاست شفافیت، قراردادن اطالعات امور عمومی حکومتی در 
اختیار شهروندان تعریف می شود كه به آنها امکان می دهد 
تا از آنچه دولت ها انجام می دهند، آگاه شوند. این اصطالح 
واژه ای  عنوان  به  بریور  سیاسی  علوم  فرهنگ  در  ویژه  به 
نگاه عامه مردم  برابر  به علنی بودن عملیات جامعه در  که 
دیگری شفافیت  تعریف  در  است.  تعریف شده  دارد،  اشاره 
رشایط  به  مربوط  اطالعات  که  می شود  تعریف  فرآیندی 
موجود، تصمیات و اقدامات را قابل دسرتسی، رویت و فهم 
می کند. براین اساس بدیهی است ارتباط نزدیکی بین شفافیت 
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و پاسخگویی وجود دارد. هدف از درخواست شفافیت اجازه 
دادن به شهروندان، بخش خصوصی یا حکومت است تا سایرین 
دارد.  نگه  پاسخگو  عملکردهایشان  و  سیاست ها  قبال  در  را 
که  دانست  اطالعاتی  منزله  به  می توان  را  شفافیت  بنابراین 
توسط نهادها منترش می شوند و مربوط به ارزیابی این نهادها 

است )دربان آستانه، 1389، 52(
از نظر لغوی بر وزن مفاعله به معنای  مشاركت: مشاركت  
رشكت دوجانبه و متقابل افراد برای انجام امری است و از منظر 
جامعه شناسی، نوعی فرآیند تعاملی چند سویه است. همچنین 
مشاركت را كنش یا واقعیت رشكت داشنت و سهم داشنت تعریف 
می كنند كه در این معنی مشاركت می تواند مقطعی )معطوف 
به هدف خاص(، پایدار )با هدف از پیش تعیین شده و یا ناظر 
یا غیر اخالقی  از زندگی اجتاعی(، اخالقی  بر بخش  خاصی 
)مبتنی بر هدف های مثبت یا هدف های رشورانه(،  تحمیلی یا 

داوطلبانه و كنرتل شده یا خودجوش باشد. 
مشـاركت زنان و مردان بنیاد و اسـاس حكمروایی خوب اسـت. 
مشـاركت می توانـد مسـتقیم و یـا از طریق موسسـات قانونی 
واسـطه صـورت گیـرد. دموكراسـی منایندگـی، الزامـاً بـه مفهوم 
توجـه بـه آسـیب پذیرترین اقشـار جامعه و دخالـت دادن آنها 
در تصمیم گیری هـا نیسـت. مشـاركت بایـد آگاهانه و سـازمان 
یافتـه باشـد. چنیـن خصوصیتـی بـه مفهـوم آزادی مجامـع و 
آزادی بیـان از یـك سـو و وجـود یـك جامعـه مدنـی سـازمان 

یافتـه از سـوی دیگر اسـت. 
مسئولیت پذیری : اصل مسئولیت پذیری  نتیجه طبیعی و منطقی 
اصل حاكمیت قانون و مكمل آن است. در جامعه ای كه دولت 
نقش اساسی و تعیین كننده در تدوین سیاست های اقتصادی 
و اجتاعی ایفاء می كند، سازمان های دولتی و وابسته به آن 
در مقایسه با مردم از اختیارات و قدرت فراوان برخوردارند. 
براین اساس طبق اصل )تناسب مسئولیت با اختیارات( مقام ها 
و مدیران اجرایی به هان اندازه كه دارای صالحیت قانونی 

هستند، باید به هان اندازه نیز مسئول شناخته شوند. 
اصـل حاكمیـت قانـون بـه تنهایـی بـرای اسـتمرار قانـون در 
دسـتگاه اداری كافـی نیسـت و زمانـی متامی  مقامـات اداری و 
اجرایـی مطابـق قانـون و در حدود صالحیت های تعیین شـده 
بـرای آنـان عمـل می كننـد كـه در صـورت عـدم انجـام وظایف 
محولـه یـا سـوء  اسـتفاده از اختیـارات خـود، مسـئول شـناخته 
شـوند. از سـوی دیگـر مدیـران بـه ایـن دلیل مسـئول شـناخته 
می شـوند كه شـهروندان در موقعیت نابرابر با آنـان قرار دارند 
و نهادهـای عمومـی  از قدرت تصمیم گیـری در رابطه با حقوق 
و تكالیـف مـردم برخوردارنـد. لـذا با شناسـایی اصـل حاكمیت 
قانـون و بـه تبع آن مسـئولیت و پاسـخگویی مقامـات اداری و 
اجرایـی از تعـدی آنـان به حقوق مردم می تـوان جلوگیری منود 

)رضایـی زاده و درویش ونـد، 1387؛ 211(. 
حکمروایی خوب ایجاب می كند كه موسسات و فرآیندها تالش 
کنند تا همه ذینفعان  در چهارچوب مدت زمان مشخص پاسخگو 
و مسئول باشند. روشن است كه حکمروایی خوب از جوانب 
و خصیصه های مطرح شده به راحتی قابل دستیابی نیست و 
ایده ای است كه آن با مشكل روبرو خواهد بود و تنها تعداد 
اندكی از كشورها توانسته اند تا حدی بدان تحقق بخشند. به هر 
حال برای اطمینان از توسعه انسانی پایدار، كنش ها باید در جهت 

تحقق این ایده و هاهنگ با هم عمل منایند.

نقش حكمروایی در مدیریت روستایی
مناسب،  انگیزشی  ساختار  ایجاد  طریق  از  خوب  حکمروایی 
با  رهگذر  این  از  و  داده  کاهش  اقتصاد  در  را  نااطمینانی 
بدون  می انجامد.  باالتر  اقتصادی  توسعه  به  کارآیی  افزایش 
ایجاد، حایت و اجرای حقوق مالکیت، دامنه مبادالت بازاری 
کاهش می یابد. ساختار قوانین و مقررات نامناسب، فرصت های 
را  دولت  سیاست های  فساد،  می برد.  تحلیل  را  رسمایه گذاری 
از اهداف واقعی اش منحرف می سازد و مرشوعیت نهادهای 
تئوری های  در  اگرچه  می دهد.  کاهش  را  حامی بازار  دولتی 
از  دولتمردان  منایندگی  میزان  مانند  مؤلفه هایی  به  توسعه 
جانب مردم، ثبات سیاسی )میزان ثبات رژیم و رهربان حاکم و 
احتال تداوم سیاست های جاری درصورت مرگ یا تغییر رهربان 
و دولتمردان(، حدود حاکمیت نظم و قانون، خطر بی اعتنایی 
مصادره  خطر  اداری،  دستگاه  در  فساد  قراردادها،  به  دولت 
از  برخورداری مردم  دارایی ها و رسمایه گذاری های خصوصی، 
دولت  کارآمدی  حاکان،  اعال  بر  نظارت  و  اظهارنظر  حق 
شناخته  مؤلفه های حکمروایی  عنوان  تحت  که همگی   ... و 
این مؤلفه ها قادرند در  اما  می شوند، کمرت پرداخته می شود. 
کنار سایر عوامل، قدرت توضیح دهندگی تئوری های رشد را در 
دهند.  افزایش  کشورها  اقتصادی  عملکرد  تفاوت  دالیل  بیان 
در ادامه به معرفی برخی از مهمرتین کارکردهای حکمروایی 

محلی  پرداخته می شود. 
از  اطالعات که مصادیقی  آزاد  انتشار  و  قانونی   آزادی های 
تقویت  موجب  هستند،  پاسخگویی  و  اظهارنظر  حق  وجود 
آگاهی های عمومی  و شفافیت اقتصادی و اجتاعی می شوند. 
از سوی دیگر وجود نهادهای جامعه مدنی مثل انجمن های 
مردم  به  سامل  و  آزاد  انتخابات  و  احزاب  اتحادیه ها،  صنفی، 
انتخاب، کنرتل و  را  تا دولت ها  یک جامعه قدرت می بخشد 
برکنار کنند. طبیعی است در چنین رشایطی قدرت شهروندان و 
استقالل رسانه ها نقش مهمی در کنرتل و زیر نظر گرفنت صاحبان 
قدرت و بنابراین پاسخگو نگاه داشنت آنها در برابر اقداماتشان 
این رو خطای سیاستگذاران تحت کنرتل  از  ایفا خواهد کرد. 

اهل قلم
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اجتاعی قرار گرفته و کاهش می یابد.
  وضعیــت تــوأم بــا ثبــات سیاســی را می تــوان ، بــا قلمــروی 
تحــت حاکمیــت راهــزن ثابــت و مســتقر مقایســه کــرد کــه 
دزدی خــود را بــه شــکل مالیــات بنــدی معیــن و مقــرر انجــام 
نگــه  انحصــار خویــش  در  را  و همزمــان دزدی  می دهــد 
ــه پرداخــت  ــور ب ــه مجب ــی ک ــن صــورت آنهای ــی دارد، در ای م
مالیــات می شــوند انگیــزه ای بــرای تولیــد کــردن خواهنــد 
داشــت. )راغفــر، 1382؛ 139( حــال آنکــه رشایــط بــی ثباتــی 
ــال بقــای خــود را در  ــت حاکــم احت سیاســی کــه در آن دول
مســند قــدرت بســیار انــدك می دانــد بــا قلمــروی تحــت 

ــاس اســت. ــل قی ــت راهــزن ســیار قاب حاکمی
  منظــور از اثربخشــی دولــت، توانایــی آن در تدویــن و 
اجــرای سیاســت های صحیــح و الزمــه آن برخــورداری از یــک 
دســتگاه اداری کارآمــد اســت. یــک دســتگاه اداری کارآمــد باید 
ــوردار  ــور برخ ــور کش ــرای اداره ام ــارت الزم ب ــدرت و مه از ق
بــوده و قــادر باشــد از بروز تغییرات چشــمگیر در سیاســت ها 
پیشــگیری کنــد، از فشــارهای سیاســی تأثیــر نپذیرفتــه و 
ــد داشــته  ــرای جــذب نیروهــای جدی ــی شــفاف ب مکانیزم های
ــان  ــه کارآفرین ــد ب ــته می توانن ــی های شایس ــد. بوروکراس باش
ــه  ــی ک ــکالت هاهنگ ــس مش ــا از پ ــد ت ــک کنن ــرد کم منف
ــد،  ــژه در برانگیخــنت فعالیت هــای جدی ــه وی ممکــن اســت ب

ــز و راچ، 1385؛194(. ــد )ایوان ــد برآین ــی باش حیات
  تئــوری اســتاندارد نئوکالســیک، تصمیــم گیــری کارآفرینــان 
ــب و  ــک کس ــاز ی ــورد آغ ــی در م ــش خصوص ــران بخ و مدی
کار جدیــد را بــه معیــار ارزش فعلــی احالــه می دهنــد. حــال 
ــدون  ــای ب ــی دنی ــای واقع ــان، دنی ــن دیدم ــالف ای ــه برخ آنک
ــر  ــه تأثی ــر جامع ــم ب ــای حاک ــت و نهاده ــی نیس اصطحکاک
بــه ســزائی بــر منافــع و هزینه هــای یــک فعالیــت اقتصــادی 
دارد. قوانیــن و مقــررات مطلــوب و کارآمــد یکــی از مهمرتیــن 
نهادهایــی اســت کــه می توانــد بــر عملکــرد اقتصــادی جوامــع 
ــیر راه  ــالل زا در مس ــررات اخت ــن و مق ــذارد. قوانی ــر بگ تأثی
انــدازی یــک کســب و کار بــه اشــکالی چــون مجوزهــا و 
موافقت نامه هــای دولتــی دســت و پاگیــر، قوانیــن و مقــررات 
ــون کار،  ــون قان ــی چ ــای خصوص ــت بنگاه ه ــر فعالی ــر ب ناظ
محدودیت هــای تجــاری، بــار مالیاتــی بــاال هزینــه اولیــه 
ــن  ــر ای ــه اگ ــش می دهــد ک ــذاری را افزای پروژه هــای رسمایه گ
هزینه هــا بــه انــدازه کافــی بــزرگ باشــد، کارآفرینــان عقالئــی 

ــند.  ــت بکش ــذاری دس ــت از رسمایه گ ــن اس ممک
  حاکمیــت قانــون معــرف میــزان احــرتام عمــل قائــل 
شــده توســط شــهروندان و دولــت مــردان یــک کشــور بــرای 
ــا هــدف وضــع قوانیــن، اجــرای آنهــا  نهادهایــی اســت کــه ب
ــی  ــف، زمان ــن تعری ــده اند. بنابرای ــاد ش ــات ایج ــل اختالف وح

می تــوان ادعــا کــرد کــه در یــک جامعــه قانــون حاکــم اســت 
کــه ســه رشط تأمیــن شــده باشــد. رشط اول حایــت از افــراد 
در مقابــل دزدی، خشــونت و دیگــر اقدام هــای غارتگــری 
ــه  ــای خودرسان ــل اقدام ه ــت در مقاب ــت. رشط دوم حای اس
ــد  ــل می کن ــی اســت کــه فعالیت هــای اقتصــادی را مخت دولت
و رشط ســوم وجــود نظــام قضایــی قابــل پیش بینــی و منصــف 
اســت )گــروه مرتجــان، 1387؛ 102(. تضمین حقــوق مالکیت 
ــح  ــت صحی ــرای هدای ــدی ب ــا کلی ــرای قرارداده ــن اج و حس
منابــع بــه رسمایه گذاری هــای مولــد و جلوگیــری از اتــالف آن 
در فعالیت هــای رانت جویانــه اســت و ناتوانــی یــک جامعــه 
در فراهــم آوردن ســازوکارهایی بــرای تضمیــن قراردادهــا بــه 
شــیوه ای کارا و کم هزینــه، یکــی از مهمرتیــن دالیــل رکودهــای 
تاریخــی و همیــن طــور توســعه نیافتگی هــای کشــورهای 
جهــان ســوم اســت. وقتــی ایــن احتــال وجــود دارد کــه 
رشیــک تجــاری افــراد )کــه ممکــن اســت دولــت نیــز باشــد( 
از قراردادهــا پیــروی نکنــد، میــزان ریســک افزایــش می یابــد و 

گســرتش تولیــد کمــرت خواهــد بــود.
ــت  ــی در جه ــدرت عموم ــتفاده از ق ــی اس ــه معن ــاد ب   فس
ــر رشــد  ــاری ب ــار زیانب ــا گروهــی آث ــن منافــع شــخصی ی تامی
ــه  ــر بهین ــص غی ــث تخصی ــاد باع ــود فس ــادی دارد. وج اقتص
ــاد در  ــه فس ــی ک ــردد. در رشایط ــه می گ ــتعدادهای جامع اس
جامعــه شــایع شــود افــراد جامعــه خصوصــأ نیــروی انســانی 
ــود،  ــوآوری خ ــکار و ن ــتفاده از ابت ــای اس ــه ج ــتعداد ب ــا اس ب
ســعی می کننــد از رهگــذر پرداخــت رشــوه و تبانــی بــا 
ــا  ــی ی ــت قانون ــک ران ــب ی ــه کس ــدام ب ــی، اق ــات دولت مقام
مجــوز دولتــی مناینــد. حــال آنکــه ایــن افــراد بــه طــور بالقــوه 
ــی  ــای فن ــاظ پیرشفت ه ــه را از لح ــت جامع ــد ظرفی می توانن
ــای  ــاد، جذابیت ه ــود فس ــن وج ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــا دهن ارتق
ــی و خارجــی کاهــش  ــه گــذاران داخل ــرای رسمای اقتصــاد را ب
ــر  ــای غی ــمت فعالیت ه ــه س ــی را ب ــای دولت داده و بنگاه ه
رســمی که عمدتــأ بــا پرداخــت کمــرت مالیــات بــه دولــت 
ــادر  ــن وجــود فســاد ق همــراه اســت ســوق می دهــد. بنابرای
اســت درآمدهــای مالیاتــی دولت هــا را کاهــش داده و از ایــن 
طریــق دولت هــا را در اجــرای وظایــف خــود کــه هانــا ارایــه 
خدمــات زیربنایــی و کاالهــای عمومی مؤثــر در فرآینــد تولیــد 

ــوان ســازد.  اســت، نات
عــالوه بــر مــوارد مذکــور برخــی نتایــج سیاســتی بــرای 
حکمروایــی خــوب عبارتنــداز )میــدری و خیرخواهــان، 1383؛ 

 :)244-245
-  ایجــاد ســازمان های نظارتــی و تــراز کــردن دقیــق بــرای کنرتل 
حکومــت، بخــش خصوصــی، جامعــه مدنــی و خانواده هــا، بــه 
طــوری کــه دولت هــا مقــررات و قوانیــن بیــش از حــد و غیــر 
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رضوری بــر بنگاه هــا وضــع نکننــد، بنگاه هــای خصوصــی 
دولــت را بــا رشــوه تطمیــع نکننــد و جامعــه مدنــی موجــب 

تخریــب جامعــه نشــود بلکــه دولــت را پاســخگو بســازد.
در  مــردم  مشــارکت  بــرای  فرصت هایــی  ایجــاد    
تصمیم گیری هایــی کــه بــر کار و زندگــی مــردم اثــر می گــذارد، 
در عیــن حــال ایجــاد فرصت هایــی بــرای دســتیابی مــردم بــه 
قــدرت و پاســخگویی افــرادی کــه در راس قــدرت هســتند در 

ــردم. ــل م مقاب
-  تشــویق دولــت به مداخلــه در امور به منظــور کارآمدترکردن 
فعالیت هــای بــازار آزاد و تصحیــح نارســایی های بــازار و 
ــه  ــرا ب ــیدن فق ــرای رس ــرت ب ــای بیش ــردن فرصت ه ــم ک فراه
خوداتکایــی و رفــع موانــع بــرای ایجــاد موفقیــت در بــازار، بــه 
عبــارت دیگــر بایــد رشایطــی فراهــم شــود کــه فقــرا بتواننــد 
ــی،  ــن، مــواد غذای ــدی و قــدرت سیاســی، زمی ــع تولی ــه مناب ب
خدمــات بهداشــتی، آمــوزش، تربیــت، اشــتغال عمومــی، 
اعتبــارات و یــک چــرت حایــت اجتاعــی دسرتســی پیــدا کنند.

 حــق تقــدم و اولویــت در سیاســت های رفاهــی بــرای زنــان 
ــاکنین  ــق و س ــرای مناط ــردان ب ــا م ــه ب ــودکان در مقایس و ک
روســتاها در مقایســه بــا شــهرها، بــرای بهبــود وضعیــت فقــرا 
و اقلیت هایــی کــه براســاس تبعیــض مــورد غفلــت قــرار 

گرفته انــد.
ــه  ــا ن ــداف برنامه ریزی ه ــوان اه ــه عن ــان ها ب ــعه انس  توس

بــه عنــوان عوامــل رصف تولیــد.

جمع بندی و نتیجه گیری
كارایــی و اثربخشــی مدیریت هــای محلــی یكــی از فرصت هــا 
ــی  ــتایی ط ــعه روس ــدی توس ــای ج ــال تهدیده ــن ح و در عی
دهه هــای اخیــر بــوده اســت كــه ســاختار و فرآیندهــای 
ــه خــود  ــردان را ب ــزان و دولتم آن ذهــن بســیاری از برنامه ری
مشــغول منــوده اســت. به طوری کــه ایــن ســاختارها و فرآیندها 
در راســتای نیــل بــه بهرتیــن الگــوی كارآمــد و اثربخــش 
ــد.  ــددی بوده ان ــوالت متع ــتخوش تح ــی، دس ــت محل مدیری
تحوالتــی كــه طــی دهــه اخیــر منجــر بــه شــكل گیری پارادایــم 
حكمروایــی محلــی بــا اقتبــاس از پارادایــم حكمروایــی خــوب 
شــد. رویكــردی كــه تنهــا بازیگــر آن دیگــر دولــت و حكومــت 
ــازمان های  ــی و س ــای محل ــردم، حكومت ه ــه م ــت بلك نیس

ــوند.  ــوب می ش ــی آن محس ــران اصل ــز از بازیگ ــی نی مدن
در ایــن پارادایــم امــور محلــی بــه مدیریت هــای محلــی واگذار 
می شــود و مــردم نــه تنهــا مشــرتی بلكــه رشیــك حكومت هــای 
ســازمان های  و  می شــوند  محســوب  دولــت  و  محلــی 
محلــی كــه منتخــب مــردم هســتند، براســاس اصــول كارایــی، 
ــفافیت،  ــئولیت پذیری، ش ــاركت، مس ــری، مش ــی، براب اثربخش

درســتكاری و قانون مــداری، جامعــه محلــی را اداره می كننــد. 
الگویــی كــه در صــورت بومــی و نهادینه شــدن اصــول آن 
در مدیریت هــای محلــی، می توانــد در هدایــت و انســجام 
ــن  ــزاری )قوانی ــی، انســانی و زیرســاخت های نرم اف ــع مال مناب
در  ســخت افزاری،  و  باالدســتی(  وبرنامه هــای  مقــررات  و 
راســتای نیــل بــه توســعه پایــدار روســتایی موثــر واقــع شــود. 
نیــل بــه چنیــن رشایطــی مســتلزم ایجــاد بســرت الزم می باشــد. 
فهرســت کــردن همــه رشایــط الزم بــرای اســتقرار حکمروایــی 
ــذا در  ــر نیســت. ل ــه امکان پذی ــن مقال خــوب روســتایی در ای
ایــن بخــش برخــی از مهمرتیــن مــوارد بــه صــورت پیشــنهاد به 

ــود. ــالم می ش ــل اع رشح ذی
  افزایــش کارایــی نهــاد مدیریت روســتایی مســتلزم اســتفاده 
از ظرفیــت تعاملــی مناســب بــا دســتگاه های اجرایــی اســت. 
ــات  ــاد الزام ــا و ایج ــه دهیاری ه ــش وج ــتا افزای ــن راس در ای
ــل  ــی جهــت تعام ــرای دســتگاه های اجرای ــی مناســب ب قانون
دوســویه و مناســب بــا دهیــاران رضوری اســت. در ایــن زمینــه 
ــی شهرســتان  فرمانــداران بــه عنــوان باالتریــن مقــام اجرای
ســاخنت  هاهنــگ  جهــت  در  کلیــدی  نقــش  می تواننــد 
ــند. ــا داشته باش ــا دهیاری ه ــی ب ــتگاه های اجرای ــت دس فعالی

  یکــی از اصــول دیگــر حکمروایــی روســتایی شایســته 
مشــارکت روســتاییان و شــهروندان در اداره امــور روســتا 
ــر زندگــی آن  ــه ب ــدی ک ــان طرح هــای کالب ــن می اســت. در ای
تاثیــر مســتقیم و چشــمگیری دارد بایــد بــا هاهنگــی و نظــر 
موثــر آن تنظیــم شــود. متاســفانه نقــش روســتاییان و مدیــران 
محلــی در ایــن خصــوص تنهــا در حــد مشــارکت می باشــد و 
مناینــدگان روســتاییان نقــش بســیار ضعیفــی در ســازوکار تهیه 
و اجــرا و تغییــر کاربــری دارنــد. ایــن نقیصــه تاثیــر معکوســی 

ــی خــوب روســتایی دارد. در تحقــق حکمروای
ــه  ــی در نواحــی روســتایی ب ــی و فامیل ــوع قومــی، زبان   تن
دلیــل جمعیــت انــدک ســکونتگاه، ملموس تــر و محســوس تر 
ــه  ــاری ب ــه خدمــات دهی ــت در ارای ــت عدال ــذا رعای اســت. ل
مــردم و اجتنــاب از هرگونــه تبعیــض می توانــد در بهبــود 
انســجام و رسمایــه اجتاعــی در نواحــی روســتایی و اعتــاد 

آن هــا بــه مدیــران محلــی موثــر واقــع شــود.
  براســاس اصــول حکمروایــی خــوب، مدیــران بایــد در امــور 
اجرایــی شــفافیت الزم را داشــته باشــند، لــذا انتشــار بــه موقــع 
ــد  ــردم بای ــه م ــی ب ــانی محل ــات اطالع رس ــات و نرشی گزارش

مــورد توجــه قــرار گیــرد.
 در اولویت بنــدی اجــرای پروژه هــای عمرانــی و خدماتــی 
بایــد مدیــران محلــی بــه نظــرات روســتاییان بــه طــور مشــخص 

توجــه مناینــد.
ــار  ــی )دهی ــد عدالــت و پاســخگویی مدیریــت محل   هرچن

اهل قلم
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و شــورای اســالمی روســتایی( در امــور باعــث جلــب اعتــاد 
آگاهــی  عــدم  اوقــات  برخــی  امــا  می شــود  روســتاییان 
ــارات و  ــاد انتظ ــث ایج ــاران باع ــف دهی ــتاییان از وظای روس
خواســته های نامعقــول از مدیریــت محلــی می شــود. لــذا 
فرهنگ ســازی و نهادینــه کــردن جایــگاه دهیــاری و مدیریــت 
ــی و  ــای رادیوی ــش برنامه ه ــه و پخ ــق تهی ــتایی از طری روس
تلویزیونــی، پوشــش خــربی مناســب عملکــرد دهیاری هــا بایــد 

ــرد. ــرار گی در دســتور کار مســئولین ق
  کارایــی و عملکــرد، یکــی دیگــر از اصــول حکمروایــی 
ــدک  ــت ان ــاط جمعی ــن ارتب خــوب محســوب می شــود. در ای
اقتصــادی  رصفــه  کاهــش  باعــث  آن  زیــاد  پراکندگــی  و 
خدمــات رســانی بــه روســتاییان می شــود. در راســتا بایــد 
ســازوکارهای مناســبی اندیشــیده شــود کــه از آن جملــه 
می توانــد بــه اســتفاده از دهیــاران و پرســنل بــه صــورت 
ــی  ــور رصفه جوی ــه منظ ــك ب ــای كوچ ــرتاكی در دهیاری ه اش
در هزینه هــای جــاری دهیاری هــا اشــاره کــرد. همچنیــن 
ــا در  ــه دهیاری ه ــول هم ــل قب ــب و قاب ــازوکار مناس ــد س بای
ــای  ــنگین در دهیاری ه ــین آالت س ــرتاكی از ماش ــتفاده اش اس
ــی و  ــای عمران ــی در هزینه ه ــور رصفه جوی ــه منظ ــك ب كوچ
ــا  ــی دهیاری ه ــود. تعاون ــایی ش ــا شناس ــی دهیاری ه خدمات
شــاید یکــی از گزینه هــای مناســب در ایــن زمینــه می باشــد. 
امــا در صــورت اجــرای نادرســت ایــن برنامــه و عــدم رعایــت 
اصــول تعــاون، ممکــن اســت نتایــج حتــی بــه صــورت معکوس 
و ضــد ارزش جلــوه منایــد و باعــث کاهــش اقبــال دهیاری هــا 

ــرد ســودمند شــود. ــن رویک ــه ای ــتاییان ب و روس
ــه آن  ــران روســتایی بایــد ب   یکــی از مــوارد جــدی کــه مدی
ــی،  ــور مال ــفافیت در ام ــش ش ــد، افزای ــژه ای مناین ــه وی توج
قراردادهــا و مناقصــات و انعــكاس منظــم و بــه موقــع عملكرد 
مدیریت هــای محلــی اســت. بررســی ها نشــان می دهــد 
اغلــب مدیــران محلــی در حــد امکانــات و اعتبــارات در اختیار 
ــث  ــفافیت باع ــدان ش ــا فق ــد. ام ــی دارن ــرد خوب ــود عملک خ
کاهــش اعتــاد و ایجــاد جــو روانــی نامناســبی در روســتایی 

شــده اســت.
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چکیده
    پژوهش حارض بر آن است كه نقش فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( را در تحقق حکمرانی خوب روستایی)مدیریت کارآمد 
روستایی(  مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قراردهد، تا رضورت استفاده از این فناوری ها، بیش از پیش روشن شود. مفهوم حكمرانی 
روستایی كمرت از یك دهه است كه در ادبیات مدیریت محلی با الهام از اصول حكمرانی  خوب وارد شده است، اما كاركرد ارزشمند 
آن با رویكرد اثربخشی، شفافیت، پاسخ گویی و جلب مشاركت همه كنشگران در عرصه مدیریت روستایی باعث شده است تا به 
رسعت به عنوان مبنای ارزیابی حكومت های محلی مورد توجه قرار گیرد و از آنجایی كه هیچ گونه فرآیند توسعه ای بدون تكیه بر 
اطالعات و ارتباطات میرس نبوده و زندگی روزمره مردم تحت تاثیر این جریان قرارگرفته، بنابراین حركت به سمت ایجاد روستاهای 
الکرتونیک اجتناب ناپذیر و رضوری است. رویكرد تحقیق اسنادی، پیایشی و براساس هدف تحقیق، از نوع كاربردی- توسعه ای 
است و با هدف سنجش و تحلیل نقش ICT در تحقق حکمرانی خوب روستایی در روستای بسطام شهرستان سقز اجرا شد. در این 
تحقیق جهت داشنت  اطالعات و آمار و ارقام قابل تعمیم از روش میدانی  )پرسشنامه( استفاده شده است و جهت عمیق تر منودن 
اطالعات جمع آوری شده و اطمینان بخشی به آنها از روش کیفی مصاحبه گروهی متمرکز استفاده شد. یافته ها نشان می دهد 
دهیاری و شوراهای روستا، نزدیک ترین سطح حکومت به مردم هستند، که می تواند با الکرتونیکی منودن خدمات خود به عنوان 
ابزاری مؤثر برای تحقق«عدالت اجتاعی«و نیل به«حکمرانی  خوب«از نهادی خدماتی به نهادی اجتاعی مبدل شوند. فناوری 
اطالعات و ارتباطات می تواند به عنوان ابزاری الزم و رضوری در کنار ابزارها و زیرساخت های دیگر برای تحقق حکمرانی خوب 

روستایی بکار گرفته شود.

 واژگان كلیدی: ICT، حكمرانی خوب روستایی، مدیریت روستایی، روستای الکرتونیک، جامعه مدنی

1 ∗ این مقاله برگرفته از رساله کارشناسی ارشد نویسنده بوده که با حایت مرکز مطالعات شهری و روستایی سازمان شهرداری هاو دهیاری های كشور انجام شده است. در نخستین 
هایش علمی »مدیریت روستایی و توسعه پایدار« پذیرفته و در مجموعه مقاالت هایش،  منترش شده است.
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مقدمه و بیان مسأله 
    روســتاها در حــدود 28/5درصــد جمعیــت کشــور را در 
ــا در  ــش آن ه ــران، 1390( و نق ــار ای ــز آم ــد )مرک ــود دارن خ
ــه  ــا ب ــت. ام ــم اس ــور مه ــی کش ــادی و اجتاع ــات اقتص حی
دلیــل انــزوای جغرافیایــی و همچنیــن پراکندگــی بیــش از حــد، 
رونــد پیرشفــت فناوری هــای نویــن ماننــد اینرتنــت در نواحــی 
ــوم  ــت. مفه ــوده اس ــر ب ــهرها کندت ــه ش ــبت ب ــتایی نس روس
حکمرانــی را می تــوان در ســطوح مختلفــی چــون ســطح 
جهانــی، ملــی، ســازمانی و جوامــع محلــی مــورد اســتفاده قرار 
ــد هــر یــک  ــی جامعــه کــه مــی توانن داد. چهــار بخــش اصل
بــه نوبــه خــود در انجــام امــور انجــام وظیفــه كننــد، عبارتنــد 
از: کســب و کار، مؤسســات جامعــه مدنی)شــامل ســازمانهای 
داوطلــب و بخــش غیــر انتفاعــی(، دولــت و رســانه. ایــن 

ــد. ــل دارن ــر تداخ ــا یکدیگ ــا ب بخش ه
      حكمرانــی خــوب روســتایی1 نیــز امــروزه از مباحــث مهــم 
و مطــرح جامعــه اســت، برایــن مفهــوم كــه دولت هــا بجــای 
ــده  ــه را بعه ــل اداره جامع ــئولیت كام ــی مس ــه تنهای ــه ب آنك
ــا  ــی از نهاده ــوان یك ــتاییان بعن ــار روس ــد در كن ــد، بای گیرن
یــا عوامــل مســئول اداره جامعــه محســوب شــوند، و بــا ایــن 
ــعه  ــاز توس ــه س ــده و زمین ــهیل كنن ــش تس ــت نق ــر دول تعبی

جامعــه را در ســطح ملــی و محلــی ایفــا مــی كنــد. 
بــا توجــه بــه چالش هــای پیــش روی مدیریــت روســتایی ایــران 
در جــدول شــاره )1( بازبینــی اصــول مدیریــت روســتایی و 
ســوق بــه حکمرانــی روســتایی رضورت دارد. در ایــن بازبینــی 
مدیریتــی بایــد بــه دنبــال راهکارهایــی بــرای ارتقــای ســطح 
زندگــی مــردم روســتا باشــیم کــه بتوانــد در عرضــه ملــی نیــز 
کارآمــد باشــد. یکــی از ایــن راهکارهــا، بکارگیــری فناوری هــای 
اطالعــات و ارتباطــات در ارائــه خدمــات بــه روســتاییان و 
رسعــت بخشــیدن بــه تحقــق عدالــت اجتاعــی، اقتصــادی و 

ــد.  ــوب( می باش ــی)حکمرانی خ سیاس
ــکالت  ــش مش ــات در كاه ــاوری ارتباط ــعه فن ــش توس     نق
روســتایی و همچنیــن در برنامه هــای آموزشــی و بهداشــت و 
نیــز تاثیــر آن بــر رسمایــه اجتاعــی و مشــارکت بایــد در زمینه 
گســرتش آن و اتخاذ تدابیر الزم در برنامه ریزی های توســعه  ای 
آنهــا مــد نظــر داشــت. باوجــود هزینه هــای زیــاد راه انــدازی 
شــبکه های فیــرب نــوری و زیــر ســاخت های مختلــف فنــاوری 
اطالعــات، گســرتش فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ســبب 
ــه  ــرون شــده و زمین ــای بی ــتا و دنی ــن روس ــل بی ــد متقاب پیون
ــی  ــد عامل ــازد و می تون ــم می س ــتایی را فراه ــعه روس ی توس
در بهبــود رشایــط زندگــی شــهری و خودکفایــی آنــان در رونــد 

توســعه کالن کشــور شــود.

1  Good governance Rural

جدول شامره )1(چالش های پیش روی مدیریت روستایی 
ایران

راه حلچالشدوره

)دوره نخست(
دوره مرشوطه
 تا اصالحات 

ارضی

فقر شدید اقتصادی و فرهنگی 
با حاكمیت مدیریت كاریزمای 

استبدادی

تاکید بر اصالح قوانین 
بر مبنای رویکرد افزایش 

تولیدات کشاورزی و 
معادل گرفنت فضای روستا 

با تولید

)دوره دوم(
از اصالحات 

ارضی تا پیروزی 
انقالب اسالمی

فقر شدید اقتصادی و آغاز 
بیکاری و شدت یافنت مهاجرت 
و شکل گیری حاشیه نشینی با 

حاكمیت فضای مدیریت برزخی و 
رویكرد دولت مداری

تغییر ساختارها در 
چارچوب نظریه نوسازی 

و تفکیک فضای 
سکونتگاه و فضای تولید 

و فعالیت ها به عنوان دو 
فضای مکمل

)دوره سوم(
از پیروزی 

انقالب اسالمی 
تا امروز

فقر شدید اقتصادی، تشدید 
بیکاری، مهاجرت و گسرتش 

حاشیه نشینی با حاكمیت مدیریت 
توسعه مبتنی بر دولت خیرخواه 
و تلقی مدیریت توسعه به مثابه 
جعبه ابزار قابل نقل و انتقال و 

دارای كاربرد روستایی، شکاف 
بین شهر و روستا، نابرابری های 

اجتاعی، شهرگرایی شكلی و كمی 
زیرساخت ها، خدمات و تسهیالت 

نامناسب، آشفتگی مدیریتی در 
روستاها )متركزگرایی در نظام

تاکید بر کشاورزی 
و نیازهای اساسی و 
مشارکت حداقلی و 

پذیرش سیاست گذاری 
منطقه ای در چارچوب 

نظریه نوسازی

)افتخاری، سجاسی و صادقلو، 1386ص6(

     
  در خالل چند دهه اخیر تغییر و تحوالت اجتاعی متعدد 
که  داده اند  رخ  ایران  کردستان  اجتاعی  ساختار  در  ژرفی  و 
و  اهمیت  از  آنها  پیامدهای  و  پویائی ها  فرایندها،  مطالعه 
کیفیت  و  کمیت  است.  برخوردار  مالحظه ای  قابل  رضورت 
که  است  گونه ای  به  دگرگونی ها  این  و وسعت  دامنه  حجم، 
و سنتی  متعارف  و موضوع شناسی  بینش، روش  با  منی توان 
به مطالعه آنها پرداخت. از این رو این مسئله مطرح می شود 
هستند.  بازنگری  نیازمند  اصوالً  گرفته  صورت  مطالعات  که 
متاسفانه، نظریه پردازی، روش شناسی و به كارگیری رویكردها 
و رهیافت های جامعه شناسی؛ مخصوصاً جامعه شناسی توسعه 
در حوزه مطالعات توسعه روستایی در همه ابعاد آن تا حد 

زیادی غریب، نا آشنا و حاشیه ای بوده است.
قلمرو مطالعات کردستان از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
كه  می شود  برجسته  و  چشمگیر  بسیار  زمانی  اهمیت  این 
اجرای  درصدد  فرهنگی  و  اجتاعی  اقتصادی،   برنامه ریزان 
این  در  اجتاعی  نظام  متفاوت  حوزه های  در  رسمایه گذاری 

نواحی باشند.
استان کردستان، استانی است که از لحاظ میزان توسعه یافتگی 
در رشایط برابری با استان های دیگر ایران نبوده، مشکل اشتغال 
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و حاشیه قرار گرفنت آن مزید بر علت بوده است که محرومیت 
آن تداوم و از استان های محروم ایران بحساب آید. البته کوشش 
مردم این خطه برای ارتقای علمی و فرهنگی بسیار مطلوب 
می باشد میزان سطح آگاهی این استان را در جایگاه خاصی 

قرار داده است.
رسانی  اطالع  و  اطالع  گسرتش  رضورت،  و  اهمیت  به  نظر 
و  مدیریت  برای  اسرتاتژیک  ابزار  مهمرتین  حارض،  درعرص 
و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتاعی،  واحدهای  اداره صحیح همه 
سیاسی محسوب می گردد. به دلیل اهمیت اطالعات در فرایند 
تصمیم گیری، فناوری اطالعات در جهان با رسعت چشم گیری 
در حال توسعه است و متامی فعالیت های روزمره برش را تحت 
دسرتسی  معنای  به  الکرتنیک  روستای  است.  داده  قرار  تأثیر 
الکرتونیکی روستاییان به خدمات دولتی به صورت شبانه روزی 
و هفت روز هفته، به شیوه ای با ثبات، قابل اطمینان، امن و 

محرمانه است)صنایعی و ترکستانی،172ص1386(. 
با توجه کارکرد ها، رضورت های توسعهICT روستایی و ذکر این 
نکته که توسعه ملی وابسته به توسعه همه جانبه چه در سطح 
شهر و چه در سطح روستا می باشد و برای کاهش مشکالت و 

آسیب های شهری و ملی باید به توسعه روستایی توجه شود. 
در این مطالعه سعی بر آن است تا با مرور مفاهیم روستای 
الکرتونیک و حكمروایی خوب روستایی، مولفه ها و شاخص های 
آنها مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد و نقشی که دفاتر فناوری 
در  را  دارند  شاخص ها  این  تحقق  در  ارتباطات  و  اطالعات 

روستای بسطام شهرستان سقز مطالعه و مطالعه کرد.
از این رو با عنایت به موارد مطرح شده  و توجه به آمار و اطالعات 
مربوط به اداره مخابرات شهرستان سقز  که نشان از شکاف 
دیجیتالی بین شهر و روستا، ضعف ارتباطی و کیفیت پایین ارتباط 
نواحی  و چالش های پیرشوی مدیریت و توسعه روستایی در 
اقدامات  برنامه و  روستایی شهرستان سقز و رضورت هدایت 
اساسی تحقیق  الگوی حکرانی خوب روستایی، سوال  براساس 
این است که وجود دفاترICT روستایی در تحقق شاخص های 
حکمرانی خوب روستایی در روستای بسطام شهرستان سقز چه 
نقشی ایفا می کند. به همین دلیل، برای کاهش فاصله دیجیتالی 
شهر و روستا، ارتقای سطح زندگی، افزایش خدمات رسانی و در 
نهایت توسعه همه جانبه، و تحقق شاخص  های حکمرانی خوب 

گسرتش ICT در نواحی روستایی راهکار مناسبی می باشد.

آمار و اطالعات مربوط به جدول شامره)2( اداره مخابرات شهرستان سقز تا آبان 93)منبع مخابرات شهرستان سقز(

تعدادعنوان
22 مرکزمراکز ICT  روستایی ) مراکز مخابراتی دارای ارتباط کافی نت، پست و پست بانک(

5 باجه + 16 دفرت خدمات ارتباطیتعداد باجه های مخابراتی

)WLL 97205تعداد شاره های منصوبه کل شهرستان)با

)WLL71264تعداد شاره های مشغول بکار کل شهرستان)با

76786تعداد شاره های مصوبه شهری

54315تعداد شاره های مشغول  بکار شهری

WLL +20419تعداد شاره های مصوبه روستایی

16949تعداد شاره های مشغول بکار روستایی)ثابت روستایی+ WLL روستایی)

58تعداد مراکز کم ظرفیت روستایی

40تعداد روستاهای  دارای تلفن خانگی)اقاری( از طریق مراکز کم ظرفیت

WLL+ DECT 126تعداد روستاهای  دارای تلفن خانگی از طریق

)WLL +224تعدادروستاهای  دارای تلفن خانگی )مراکز و اقاری

2تعداد دفاتر مخابرات روستایی

63تعداد سایت های BTS شهرستان

90تعداد سایت های WLL شهرستان

33/85رضیب نفوذ تلفن ثابت شهرستان

37/93رضیب نفوذ تلفن ثابت شهر

1تعداد ISP شهرستان

7672تعداد پورت واگذاری IDSL )شهر و روستا(

315تعداد تلفن های همگانی شهرستان

اهل قلم
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پیشینه پژوهش

یافته هامسئلهنگارش و سالمطالعه موردیعنوان

1- مطالعه 
زمینه های گسرتش 

ICT در توسعه 
روستایی

شهرستان  محمودآباد. 
دهستان دابوی 

شالی
)الهامی، 1385(

با توجه به این که  فناوری اطالعات 
و ارتباطات )ICT( در هزاره جدید به 
عنوان یك فناوری غالب معرفی شده 

است، می توان آنرا تولید، انتقال و 
توزیع اطالعات نامید.

در بین عوامل گسرتش ICT تنها 
»عامل اقتصادی - مالی« در حوزه 

مورد مطالعه مهیا می باشد.

2- بررسی نقش 
ICT در توسعه 
خدمات رسانی 

روستایی

روستاهای بخش 
مرکزی شهرستان 

نجف آباد
)سورانی،1389(

فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی 
یكی از راهربدهای اساسی توسعه 

خدمات رسانی  روستایی می باشد. با 
ورود ICT به مناطق روستایی و در 
پی آن گسرتش خدمات به روستاها 

می توان زمینه توسعه روستاها را 
فراهم منود

با گسرتش ICT روستایی خدمت 
رسانی به روستاها با کیفیت و 
کمیت بهرتی صورت می گیرد. 

3- نقش تکنولوژی 
ارتباطی و اطالعاتی 

در توسعه پایدار 
روستایی

)ایانی، 1385(روستای قرن آباد

نرخ تغییرات در این فناوری ها به 
مراتب بیشرت از فناوری های گذشته 

است. 

فناوری در توسعۀ پایدار كه 
گروه های هدف عمدۀ این پارادایم 
و مضامین اصلی آن شامل: محیط 

زیست، زنان، فقرا، كودكان و 
نوجوانان و كشاورزی  می باشند، 

نقش بسزایی را ایفا می مناید.

4- تحلیل اثرات 
اجتاعی و 

اقتصادی فناوری 
اطالعات و 

ارتباطات روستایی   

بخش مركزی 
شهرستان گرگان

)مطیعی لنگرودی 
و دیگران، 1389(

فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT(  با 
ماهیت ویژه خود دگرگونی های اساسی 
را در این مفهوم ایجاد کرده و تاثیرات 
ویژه ای را در حوزه های مختلف زندگی 

روستاییان بر جای گذاشته است

وجود رابطه میان متغیر های 
زمینه ای تحصیالت، درآمد، شغل، 
وضعیت تاهل و جنس با شاخص 

ICT و شاخص اجتاعی و اقتصادی 
مشخص تایید شده است.

5- تبیین 
حكمروایی 

روستایی در 
حكومت های 

محلی 

شهرستان قزوین
)دربان آستانه، 

)1389

سنجش و تحلیل حكمروایی روستایی 
و بررسی عوامل موثر بر آن در 

حكومت های محلی

میانگین منایه حكمروایی روستایی 
در حكومت های محلی مورد 

مطالعه 49/66 درصد و در سطح 
ابعاد چهارگانه »عملكردی« 47/19، 

»برابری« 62/36،  »مشاركتی« 
55/72 و »پاسخ گویی« 42/8 

درصد می باشد. این منایه در 50 
درصد از حكومت های محلی 

در وضعیت نامناسب، 40 درصد 
در وضعیت متوسط و تنها 10 
درصد از حكومت های محلی 

دارای حكمروایی روستایی مناسبی 
می باشند. 
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چهارچوب نظری
حکمرانی خوب 2

این  بر  حکومت  مفهوم  جای  به  حکمرانی  واژه  از  استفاده 
مسئله داللت دارد که مدیریت دولتی تنها وظیفه سازمان های 
بخش عمومی نیست، بلکه ارتباطات بین عامالن حکومتی و 
غیرحکومتی را نیز در بر می گیرد که با الگوی حکومت متفاوت 

.)Rakodi ،2003 ،p7 ( است
حکومت مجموعه ای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی 
است. اما »حکمرانی« نوعی فرآیند است. این فرایند متضمن نظام 
به هم پیوسته ای است که هم حکومت و هم اجتاع را در بر 
می گیرد. کل نگری و فراگیری همه ابعاد کنشگران و فرایندهای 
مؤثر بر حیات و توسعه  را می توان خصلت غالب در تالش ها و 
تحوالت نظری مدیریت دانست. این تحوالت را در خالصه ترین 
شکل ممکن می توان به صورت حرکت از الگوی پایه و قدیمی 
حکومت شهری- روستایی به الگوی حکمرانی شهری- روستایی 
تبیین و تعریف کرد)کاظمیان، 1386ص 5(. جدول شاره )3( 

تفاوت اصلی میان این دو مفهوم را به خوبی منایان می سازد.

جدول شامره )3( مقایسه مفهوم حكومت و حكمروایی

عوامل 
حکمرواییحکومتمقایسه

بازیگران
تعداد بسیار محدود رشکت 

کنندگان
عوامل اجرایی اساساً دولتی

تعداد بسیار زیاد 
رشکت کنندگان

بازیگران بخش خصوصی و 
عمومی

کارکردها

مشاورهای صورت منی گیرد
هیچگونه همکاری در 

صورت بندی سیاست ها و 
اجرای آنها صورت منی گیرد

انجام مشاوره
همکاری تا حد امکان در 
صورت بندی سیاست ها و 

اجرای آنها

ساختار
مرزهای بسته

عضویت غیر ارادی
مرزهای بسیار زیاد
عضویت داوطلبانه

قراردهای 
تعامل

اقتدار سلسله مراتبی، رهربی 
متصل از باال

تعامل خصانه/ روابط متضاد
برخوردهای غیررسمی

پنهان کاری

مشاوره افقی / تحرک 
درونی

توافق بر رس هنجارهای 
تکنوکراتیک/ روابط تعاونی
برخوردهای بسیار غیررسمی

باز بودن )شفافیت(

توزیع 
قدرت

آزادی عمل باالی دولت از 
جامعه/ تسلط دولت

گروه های ذینفع جامعه هیچ 
نفوذی در دولت ندارند

هیچ تعادل یا همزیستی بین 
بازیگران وجود ندارد

آزادی عمل اندک دولت 
از جامعه/ تسلط پراکنده 

دولت
گروه های ذینفع، جامعه 
نفوذ پراکنده در دولت 

دارند
تعادل یا همزیستی بین 

بازیگران وجود دارد

)برک پور و اسدی 1388 ص189(

2 -Good Governance

اداره  الگوی متفاوت در شیوه  پس حکومت و حکمرانی دو 
دولت ها هستند که تفاوت این دو ایده را می توان به میزان 
خصوصی  بخش  دولت،  عنرص  سه  صالحیت  و  نفوذ  قدرت، 
  ،2001, p6 (در جامعه نسبت داد )و بخش مردمی )جامعه

.)Rakodi
حکمرانی خوب را می توان چنین تعریف کرد: » فرآیند تدوین 
و اجـرای خـط مشـی های عمومـی در زمینه هـای اقتصـادی، 
اجتاعی، سیاسـی و فرهنگی با مشـارکت سـازمان های جامعه 
مدنـی و رعایـت اصـول شـفافیت، پاسـخ گویی و اثربخشـی به 
گونـه ای کـه ضمن بـرآوردن نیازهای اساسـی جامعـه به تحقق 
عدالـت و امنیـت و توسـعه پایـدار منابـع انسـانی و محیـط 

زیسـت منجر شـود« )ایانـی جاجرمـی،1380 :35(.
در الگوی حکمرانی خوب، مسئولیت اداره امور عمومی میان 
تقسیم  خصوصی  بخش  و  مدنی  جامعه  حكومت،  نهاد  سه 
شده است. شکل)1( هر سه بخش مذكور در تعامل با یكدیگر 
یكی  از حد  بیش  قدرت  و  كه ضعف  گونه ای  به  دارند  قرار 
از آنها تعادل اجتاعی را بر هم خواهد زد. از این رو ایجاد 
ارتباط و تعادل الزم و تفكیك وظایف هر یك از این سه بخش 
امكان بهرت زیسنت را در یك جامعه مطلوب فراهم خواهد كرد 

)رسوستانی،ایانی جاجرمی، فیروزآبادی، 1386ص 9(.

دولت

جامعه مدنیبخش خصوصی

شکل )1( روابط بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی 
)UNDP 2000(در حکمرانی خوب

     

یک مبنای اساسی برای ویژگی های حکمرانی خوب،شاخص های 
ملل  سازمان  توسعه  برنامه  توسط  که  است  گانه ای  هشت 

UNDP(3( و بانک جهانی مطرح شده اند.                    

3.United Nations Development Program

اهل قلم
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شکل )2( شاخص های حکمرانی خوب

این شاخص ها به ترتیب عبارتند از:      
مشارکت4                                                                                                                 

حاکمیت قانون5 
شفافیت6

مسئولیت پذیری 7
اجاع سازی 8

عدالت و انصاف9
 کارایی و اثربخشی10

)Abdellatif ،2003 ،p4( 11 پاسخ گویی
وجود اطالعات سبب تقویت شفافیت و پاسخ گویی و به این 
ترتیب حکمرانی خوب در همه حوزه ها میشود. برای افزایش 
شفافیت به تصویب و اجرای قانون آزادی اطالعات که به موجب 
آن عموم مردم به اسناد و اطالعات و قوانین و مقررات دولت، 
فرایند بودجه ریزی دولت و سوابق رأی دادن منایندگان مجلس 
دسرتسی داشته باشند، توصیه شده است. به گونه ای که شهروندان 
و رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی بتوانند سوابق مقامات بخش 

عمومی را ارزیابی کرده و در برابر آن پاسخ گو باشند.
یعنی  تازه ای  موضوع  گزارش  این  در  جهانی  بانک  واقع  در 
سیاست های توامنند سازی دولت یا بهبود حکمرانی را موضوع 

اصلی سیاستگذاری توسعه قرار داد )میدری،1383ص283(. 

4.UNDP Report, Governance for Sustainable Human 
Development 1997
5 .Rule of Law
6 .Transparency
7  Responsibility
8  Consensus-building
9  Justice and fairness
10		Efficiency	and	effectiveness
11   Accountability

 حكمرانی الكترونیک
  -1 در  الکرتونیـک  کاربـرد  معنـی  بـه  الکرتونیـک  حکمرانـی 
تعامل بین دولت و شـهروندان، دولت و مشـاغل و 2- عملیات 
داخلـی دولـت برای تسـهیل و بهبـود رونـد دموکراتیک، دولت 
و مشـاغل بـه عنـوان منودهایـی از حکمرانی اسـت. حکمرانی 
الکرتونیـک فرصتـی اسـت کـه دولت هـا جهـت خـود ابتـکاری 
مجـدد، بـه منظور نزدیکرت شـدن به شـهروندان، پیشـربد اتحاد 
و همکاری هـای نزدیـک بـا جوامع مختلف در زمینه دسـتیابی 
و ارتقای سـطح سـودآوری، عملکرد، تخصص، اعتقادات راسـخ 
و افزایـش وابسـتگی های درونـی در داخـل چارچـوب دسـتور 

.)Backus ،p4،2001 ( کار توسـعه ملـی، ارائـه می دهنـد
تجلـی،  حـال  در  اقـدام  و  مفهـوم  یـک  عنـوان  بـه  بنابرایـن 
حکمرانـی الکرتونیـک به دنبال تحقق فرایندها و سـاختارهایی 
بـرای تحـت کنـرتل در آوردن پتانسـیل فناوریهـای اطالعـات 
دولـت،  فراملـی،  مختلـف  سـطوح  در   )ICT( ارتباطـات  و 
بخش هـای عمومـی و خصوصـی، بـا هـدف بهبـود حکمرانـی 
.) Orkot- Uma  ،p5،2000( اسـت  شهری-روسـتایی  خـوب 

حكمرانی روستایی
حکمرانی روستایی محور و موضوع اصلی تحقیق حارض است با 
عنایت به اینکه فرضیه های تحقیق بر سنجش و تبیین حکمرانی 
روستایی متمرکز شده اند، از این رو برای سنجش و تبیین مفهوم 
مذکور رضوری است، شاخص های سنجش و متغیر های اجتاعی 

اثرگذار برآن با رویکردی جامع مطالعه قرار گیرد. 
بخش  حکومت  مشرتک،  مسئولیت پذیری  خوب،  حکمرانی 

خصوصی و جامعه مدنی در سطوح زیر مطرح است :
• حکمرانی در فضای ملی، یعنی درون یک کشور، این سطح 

خود دارای سطوح زیر است :
سطح ملی، استانی، شهری و محلی

• حکمرانی در فضای سازمانی یا حکمرانی سازمانی،   این سطح 
معموالً  که  می شود  سازمان ها  مختلف  فعالیت های  شامل 
باید در برابر هیئت مدیره پاسخ گو باشند. مانند : رشکت های 

خصوصی، بیارستان ها، مدارس و... 
• حکمرانی در فضای جوامع محلی، که این سطح فعالیت هایی 

در سطح محلی می شود.
بنابراین اصطالح حکمرانی را می توان از نقطه نظرات مختلف 
در ارتباط با رویه های مختلف اعال حاکمیت، تحلیل و تعریف 

کرد )دربان آستانه،1389ص 79(.
که  سازمان هایی  است  الزم  خوب  حکمرانی  دیدگاه  پرتو  در 
مدیریت امور عمومی جامعه را بر عهده دارند، شفاف، پاسخگو و 
قانون مدار باشند. در سطح روستا نهاد مدیریت روستایی در ایران 
از دو سازمان دهیاری و شورای روستا تشکیل شده است، با توجه 
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به دو عامل انتخابی بودن و ارتباط نزدیک و مستقیم با مردم 
می تواند یکی از بهرتین سازوكارها بر ای تحقق حكمرانی خوب و 

توسعه روستایی باشد )ایانی و فیروزآبادی،1386ص 91(.
هدف حکمرانی روستایی دستیابی به توسعه و به دنبال آن 
عدالت اجتاعی و الگوی مدیریت خوب روستایی است. این 

اهداف عبارتند از:
 1( تامیـن نیازهـای اساسـی 2( افزایـش تولیـد و امنیـت غذایـی
 3( کاهـش فقـر 4( افزایـش درآمـد 5( حفـظ محیـط زیسـت
6( توسـعه فرصت هـای شـغلی 7(افزایـش مشـارکت و اعتاد به 

نفس.
این اهداف مشرتک، مبتنی بر اصول بنیادینی است که هیچ 
کشوری منی تواند این اصول را نادیده بگیرد، یعنی برآیند این 
اصول و اهداف بایستی منجر به عدالت- بویژه عدالت مکانی- 
بنابراین هدف كالن  افتخاری، 1382: 143(.  شود )فیروزنیا و 
حکمرانی خوب روستایی حرکت در جهت رسیدن به وضعیت 
مطلوب با استفاده از پتانسیل ها، امکانات و توان های بالقوه 
و بالفعل موجود در روستا است تا همسو با بهبود وضعیت 

جامعه روستایی گام بردارد )طالب، 1375ص 6(.

اصول راهبردی بازآفرینی حكمرانی روستایی:
 راهربد کانونی با برنامه و برنامه ریزی راهربدی با اصول راهربدی 
همراه است که آن برنامه و برنامه ریزی را مناسب و پایدار و 

بازتابی می کند و این ها عبارتند از:
ارزیابی نیازها و خواسته ها )شناخت و ارائه خدمات مورد نیاز، 

ارتقای حقوق(
ارزیابی شکاف بین نیازهای موجود و خواسته های مطلوب و 

ممکن در برنامه ها 
پایش و ارزیابی فرایندی برنامه 

رویكرد مشارکتی: 
- اطالع دادن، آگاه کردن، تأمین اطالعات و ارتباطات

و  انتخاب ها  گسرتش  برای  فعالیت ها  )تقویت  طراحی   -
برنامه ها(

- مشورت به منظور استخراج پاسخ ها برای انتخاب ها و برنامه ها
-   واگذاری )تلقی کردن و باور کردن جامعه روستایی به عنوان 

عامل اصلی توسعه دهنده اجرا و مدیریت برنامه ها
- پایش گری فرایندی )بازنگری در اثر بخشی ها، چرخه یادگیری 

برای یادگیری تعاملی و...(.
فرایند  کردن  مشارکتی  به  توجه  بویژه  راهربدی  اصول  این 
حقوق  تقویت  و  هم افزایی  منافع،  گسرتش  به  برنامه ریزی، 
همبستگی منجر می گردد که از اصول اجتناب ناپذیر راهربد 
قلمرو  در  بازآفرین  دولت  واقع  در  می شود.  تلقی  بازآفرینی 

توسعه روستایی تالش می کند منافع هم افزایی را در چهار حوزه 
انجام  روستایی  پایداری  برای  برنامه ریزی  مسیر  در  راهربدی 
می دهد و این حوزه ها عبارتند از: مدیریت و خط مشی های 
 )3 عمومی،  مشارکت  بخشی  اثر   )2 مرتبط،  و  توجه  مورد 
یکپارچگی اکولوژیکی، و 4( منابع پایه تولید اقتصادی و زیر 

بنایی. )افتخاری، قیداری، 1386ص 23(
روستایی  جامعه  حقوق  وضعیت  رویکرد،  این  با  واقع  در 
طریق  از  اکولوژیکی  اقتصادی،  اجتاعی،  حقوق  جمله  از 
و  ارتباطات)مالقات ها، جلسات گفتان( و تشکیالت  تقویت 
سازماندهی نهادهای مردمی در روستاها و آگاه سازی روستائیان 
نسبت به حقوق خود و اعطای قدرت برای مطالبه و درخواست 
حقوق از دست رفته و فراموش شده و ظرفیت سازی روشن 
می گردد و روستائیان نسبت به کیفیت خدمات و دسرتسی به 
آن تصمیم گیری و شیوه مدیریتی روستا و کنرتل محیط خویش، 

اطمینان حاصل می منایند.
نتیجه چنین رویکردی، افزایش بینش، دانش، شجاعت، تالش 
مرصف  گیرندگان و  کمک  عنوان  به  رصف  تلقی  از  دوری  و 
تقویت خواهد شد  باور  این  و  بود  منفعل، خواهد  کنندگان 
برنامه ریزی  و  و  مدیریت  صـالحیت  از  روستایی  مردم  که 
توامننــدی فکری و تحلیلی برخوردار هستند. بدین سان است 
که زمینه بروز استعدادهای بالقوه و خالقیت مردم روستایی 
که در چارچوب نهادینه شدن وظیفه مندی، خوداتکایی، رشد 
اجتاعی  مشارکت  باالتر  سطوح  در  اجتاعی،  آگاهی های 
تجلی پیدا می کند تا با کسب مسئولیت جمعی برای تنظیم 
از حق  بهره مندی  و  برای دسرتسی  الزم  آینده خود، ظرفیت 
انتخاب هایی همچون فضای فرهنگی و معنوی، اعتبار دادن 
به دانش بومی، دستیابی به منابع درآمدی شغلی، مشارکت در 
تصمیم گیری برای تحقق نیازهای امروز بدون محروم ساخنت 
قیداری،  )افتخاری،  باشند.  داشته  را  آینده  انتخاب های  حق 

1386ص 30(

حكمرانی الكترونیک و حكمرانی خوب روستایی
جهت  قدرمتند  ابزاری  بعنوان  الکرتونیک  حکمرانی  امروزه 
توجه  مورد  روستایی  خوب  حکمرانی  به  دسرتسی  و  ترسیع 
قرار میگیرد. موضوع راهربدی حکمرانی الکرتونیک، حایت و 
تسهیل حکمرانی برای همه بخش ها یعنی دولت، شهروندان 
و مشاغل است. استفاده از ICT می تواند باعث ارتباط همه 
بخش های سه گانه )دولت، شهروندان و مشاغل( و فعالیت و 
فرایندهای حایتی شود. به عبارت دیگر حکمرانی الکرتونیک 

به معنی حایت و تهییج حکمرانی خوب است.
 یونسکو در تعریف خود، حکمرانی الکرتونیک را استفاده بخش 
ارتباطی در راستای منحرص  از فناورهای اطالعاتی و  عمومی 

اهل قلم
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شدن بر عرضه خدمات، تشویق شهروندان به مشارکت بیشرت 
در تصمیم گیری و افزایش مؤلفه های پاسخگویی، شفافیت و 

اثربخشی در دولت می داند.
 از ایرنو موضوع های حکمرانی الکرتونیک مشابه موضوعات 
حکمرانی خوب هستند. حکمرانی خوب می تواند به عنوان به 
کارگیری اقتدار اجرایی، سیاسی و اقتصادی برای مدیریت بهرت 
امور کشور در همه سطوح تصّور شود. هنگامی که موضوعات 
صورت  به  الکرتونیک  دولت  و  الکرتونیک  مردم ساالری  برای 
حکمرانی  کاربردی  موضوعات  می شوند؛  توصیف  جداگانه 

.) Backus ،2001 ،p8 ( الکرتونیک بهرت مشخص می شوند
و  اطالع  اهمیت و رضورت، گسرتش  به  نظر  راستا و  این  در 
برای  اسرتاتژیک  ابزار  مهمرتین  حارض،  درعرص  اطالع رسانی 
اقتصادی،  اداره صحیح همه واحدهای اجتاعی،  مدیریت و 
فرهنگی و سیاسی محسوب می گردد. به دلیل اهمیت اطالعات 
با رسعت  فناوری اطالعات در جهان  فرایند تصمیم گیری،  در 
چشم گیری در حال توسعه است و متامی فعالیت  های روزمره 

برش را تحت تأثیر قرار داده است. 
از این رو با عنایت به موارد مطرح شده و چالش  های پیرشوی 
اقدامات  و  برنامه  هدایت  رضورت  و  روستایی  مدیریت 
براساس الگوی حکرانی خوب روستایی و با توجه به شاخص  
حکمرانی خوب که در منت باال آورده شده است و نیز توجه 
با  این زمینه،  ارتباطات در  فناوری اطالعات و  به کارکردهای 
بکارگیری نظریه حکمرانی خوب، در پی مطالعه نقش وجود 
دفرت فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی در تحقق حکمرانی 

خوب روستایی هستیم.

روش پژوهش
در روش  های توصیفی- پیایشی مطالعۀ ماهیت یا ویژگیهای 
و  آنها  میان  روابط موجود  و  پدیده ها، رشایط  و  امور  اشیاء، 
یا چگونگی وضعیت موجود و همچنین سنجش آراء و افكار 
مورد مطالعه قرار می گیرد. از بین سه قسم روش پیایشی در 
اینجا از روش مقطعی، یعنی گردآوری داده ها دربارۀ یك یا چند 
صفت در یك مقطع زمانی ) مثالً در یك روز، یك هفته، ماه یا 

سال( استفاده می شود. 
در این تحقیق جهت داشنت  اطالعات و آمار و ارقام قابل تعمیم 
از روش پیایشی استفاده شده است و جهت عمیق تر منودن 
از روش  آنها  به  اطمینان بخشی  و  اطالعات جمع آوری شده 

کیفی مصاحبه گروهی متمرکز استفاده می شود.

جامعه آماری
اشخاص،  اشیاء،  از  معینی  مجموعه  هرگونه  آماری،  جامعه 
رویدادها یا متغیرهایی است كه به عنوان مبنای طبقه بندی 

یا اندازه گیری مشخص شده اند. جامعه آماری در این پژوهش 
اهالی روستای بسطام بخش رسشیو شهرستان سقز كه براساس 
نتایج رسشاری مركز آمار ایران، جمعیت روستای بسطام562 
نفراست که از تعداد  373 نفر )مرد 15 سال و بیشرت205نفر،  
زن 15 سال و بیشرت168 نفر( به عنوان جامعه آماری انتخاب 

می گردد.

حجم منونه
درباره  اطالعات  در کسب  و موثری  دقیق  گیری شیوه  منونه 
مورد  منونه  کارایی  و  دقت  میزان  است.  مورد  زیادی  تعداد 
منونه  از  داده ها  گردآوری  روش  و  منونه  حجم  به  استفاده 
نوع منونه گیری براساس مطالعه هزینه،  نهایتاً  بستگی دارد. 
دقت موردنظر، نوع مسئله تحقیق و سنجش امکانات تعیین 

می شود)دواس،1388: 86 (.
 منونه ی آماری در این پژوهش)189 نفر( با توجه به فرمول کوکران 

∗ انتخاب شده است.

یافته ها
فرضیه اول :

 ICT خدمات از  استفاده  دفاتر،  وجود  بین  می رسد  نظر  به 
روستایی و بعد عملکرد دولت در خدمات رسانی به روستاها 

رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.
نتایج بدست آمده از انجام آزمون پیرسون بین دو متغیر وجود 
و استفاده از خدمات دفرت و عملکرد دولت در خدمات رسانی 
رابطه معناداری را نشان می دهد. رابطه آماری تایید شده، ولی 

شدت رابطه متوسط است.

فرضیه دوم :
 ICT خدمات از  استفاده  دفاتر،  وجود  بین  می رسد  نظر  به 
روستایی با بعد مشارکت حکمرانی خوب در توسعهی روستا 

رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.
متغیر  دو  بین  پیرسون   آزمون  انجام  از  آمده  بدست  نتایج 
وجود دفاتر، استفاده از خدمات ICT روستایی و بعد مشارکت 
حکمرانی خوب در توسعه ی روستا رابطه معناداری را نشان 
رابطه ضعیف  ولی شدت  تایید شده،  آماری  رابطه  می دهد. 

است. 

فرضیه سوم :
 ICT خدمات از  استفاده  دفاتر،  وجود  بین  می رسد  نظر  به 
روستایی با بعد پاسخ گویی دولت به نیاز های روستاییان رابطه 

معنادار و مستقیمی وجود دارد.
نتایج بدست آمده از انجام آزمون پیرسون  بین دو متغیر وجود 
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پاسخ گویی  بعد  و  روستایی   ICT از خدمات استفاده  دفاتر، 
دولت به نیاز های روستاییان رابطه معناداری را نشان می دهد. 

رابطه آماری تایید شده، ولی شدت رابطه متوسط است. 

فرضیه چهارم:
 ICT خدمات از  استفاده  دفاتر،  وجود  بین  می رسد  نظر  به 
روستایی و بعد برابری در ارائه خدمات دولتی رابطه معنادار و 

مستقیمی وجود دارد.
نتایج بدست آمده از انجام آزمون پیرسون  بین دو متغیر وجود 
دفاتر، استفاده از خدمات ICT روستایی و بعد برابری در ارائه 
خدمات دولتی رابطه معناداری را نشان می دهد. رابطه آماری 
تایید شده، ولی شدت رابطه ضعیف است. از بررسی داده ها 
می توان نتیجه گرفت : هرچه استفاده و پذیرش دفرتICT بیشرت 

شود، برابری در ارائه خدمات دولتی نیز بیشرت می شود.

فرضیه پنجم: 
 ICT خدمات از  استفاده  دفاتر،  وجود  بین  می رسد  نظر  به 
روستایی و تحقق حکمرانی خوب رابطه معنادار و مستقیمی 
بین  پیرسون  آزمون  انجام  از  آمده  بدست  نتایج  دارد.  وجود 
از خدمات ICT روستایی و  دو متغیر وجود دفاتر، استفاده 
تحقق حکمرانی خوب رابطه معناداری را نشان می دهد. رابطه 
برسی  از  است.  متوسط  رابطه  ولی شدت  تایید شده،  آماری 
داده ها می توان نتیجه گرفت : هرچه استفاده و پذیرش دفرت

ICT  بیشرت شود، امکان تحقق حکمرانی خوب  روستایی نیز 
بیشرت می شود.

جمع بندی مطالب و نتیجه گیری : 
كشورهای  در  كه  هستند  جغرافیایی  محدوده های  روستاها 
جهان سوم و كشورهای در حال توسعه که گاهی به فراموشی 
سپرده می شوند. شكاف دیجیتالی در این رابطه به معنای از 
دست رفته برای گروه های محرومی است كه توانایی استفاده 
موثر از فناوری ارتباطات و اطالعات برای بهرت شدن زندگی خود 
را ندارند. در این زمینه سوال اساسی چگونگی به كارگیری این 
فناوری ها برای اقشار محروم و گروه های دور از شهر و افرادی 
است كه دسرتسی آسان به اطالعات و امكانات جدید ندارند. از 
جمله این افراد کسانی هستند که در مناطق دور از شهر و در 
روستاها ساكنند و اینكه چگونه می توان فاصله های دیجیتالی 
میان روستاییان و شهریان را كم منود سؤالی است كه نیاز به 

تفكر و تعمق عمیق دارد.
 اما ساده ترین پاسخی كه در این زمینه می توان داد این است 
زمینه های  و  زیرساخت ها  ایجاد  و  الكرتونیكی  آموزش  كه 
كاربردی و گسرتش آن در روستاها می تواند مانع ایجاد فاصله 
بین روستایی و شهری گردد و انگیزه های ماندن در روستا و 

كمك به چرخش چرخ های اقتصاد كشور در زمینه های ملی و 
بین املللی را فراهم آورد. باید این نکته را مد نظر داشت که 
عدم دسرتسی روستاییان به امکانات یک زندگی مناسب، باعث 
تا همواره مهاجرت به شهر ها به عنوان یک راه حل  می شود 

برای بهره مندی از امکانات مطرح شود. 
امروزه اطالعات به عنوان ابزاری قدرمتند جهت تثبیت موقعیت 
هر كشور و حتی هر فرد مطرح است و بر این اساس باید در 
اختیار عموم قرار گیرد. فناوری اطالعات و ارتباطات از جمله 
رسانی  اطالع  طریق  از  می تواند  كه  است  عواملی  مهمرتین 
صحیح و به موقع به روستائیان در آموزش آنها مؤثر بوده و 
زمینه های توسعه همه جانبه روستاها را فراهم مناید. توسعه 
فراهم  مستلزم  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مبنای  بر  ملی 
بسط  آنها  مهم ترین  که  است  فراوان  ساخت های  زیر  شدن 
مهارت های ICT است. ما در عرصی زندگی می كنیم كه همه 
چیز آن دستخوش تغییرات بنیادی است. همراه شدن اینرتنت با 
كامپیوتر نوعی از آموزش را به  وجود آورده كه از آن به آموزش 

الكرتونیك تعبیر می شود. 
با توجه به شکل )3( یافته های تحقیق نشان داد که وجود و 
استفاده از دفرت فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی توانسته 
است در زمینه های اصلی تحقق شاخص های حکمرانی خوب 
ابزارهای دیگر  تاثیرگذار بوده و در کنار زمینه ها و  روستایی 
توسعه ای روستا، به تحقق حکمرانی خوب در مدیریت روستا 
کمک کند و در زمینه خدمات رسانی به روستا و ارائه عادالنه 
و رسیع و شفاف و قانونی خدمات، به دولت و مدیریت روستا 

کمک کند. 

)یافته های نگارنده(
در این پژوهش با توجه به نتایج بدست آمده میتوان گفت 
دفرتICT  به خودی خود، منیتواند زمینه ساز توسعه باشد، بلکه 
باید در کنار جنبه های دیگر توسعه و با زمینه ای زیر بنایی- 

ساختاری مناسب، بسرت را برای توسعه پایدار روستا مهیا کرد. 
در زمینه حکمرانی خوب نیز نتایج حاکی از آن است که سطح 
آن نسبت به گذشته بهرت شده است و مردم نیز مشتاقانه بدنبال 
رفع مشکالت و نواقص روستاهای خود هستند و اگر برنامه ها به 
صورت تفکیک کارکردهای سازمانی و محرومیت زدایی، »پایین 
به باال« و در راستای نیازهای افراد روستا و مشارکت اهالی روستا 
باشند، مسمر مثر میشوند و شاخص های حکمرانی خوب روستایی 
این گونه تحقق می بابد. فناوری اطالعات و ارتباطات الزم است 
اما کافی نیست و برای بهینه کردن و کارا بودن این وسیله، زمینه 

سازی فرهنگی، فنی و سازمانی نیاز است.  

اهل قلم
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استان کردستان استانی است که از لحاظ میزان توسعه یافتگی 
در رشایط برابری با استان های دیگر ایران نبوده، مشکل اشتغال 
و حاشیه قرار گرفنت آن مزید بر علت بوده است که محرومیت 
آن تداوم و از استان های محروم ایران بحساب آید البت کوشش 
مردم این خطه برای ارتقای علمی و فرهنگی بسیار مطلوب 
می باشد میزان سطح آگاهی این استان را در جایگاه خاصی 

قرار داده است.
لحاظ  از  و  استان  تاریخی  شهرهای  از  نیز  سقز  شهرستان 
آماری،  از بیکاری و مسائل خاصی مانند طالق رنج می کشد 
شهرستان های  روستاهای  نسبت  به  شهرستان  این  روستاهای 
دیگر استان)قروه، دهگالن بخصوص(کمرت توسعه یافته تر است 
و از لحاظ بازدهی، بازدهی خوبی را کسب منی کنند و دلیل 
اصلی آن نیز کوهستانی بودن این شهرستان است که موجب 
مشکالتی هم برای روستاییان و هم برای شهرشده است. البته 

در این چند سال با اجرایی شدن طرح های   هادی و طرح های 
توسعه ای تاحدودی نسبت به گذشته رشد خوبی داشته است. 
روستای بسطام، روستایی است که از لحاظ توسعه ای روستای 
به نسبت مساعد است و میزان مشارکت روستاییان برای رفع 
مشکالتشان خوب بوده و به دلیل رس راه جاده سقز- مریوان 
ارائه خدمات به روستا راحت تر صورت می گیرد.  قرار گرفنت، 
است.  شده  1389تاسیس  سال  در  آن  روستایی   ICT دفرت 
خدمات دولتی از طریق آن رسیعرت به روستاییان ارائه می شود. 
البته مطمئناً منی توان گفت که نقش آن به اندازه نقش دفرت 
روستای قرن آباد می باشد چرا که از لحاظ امکانات و زمینه های 

زیر ساخت از منونه خود بسیار عقب است. 
برای اینکه کارایی و اثربخشی این دفرت افزایش یابد، می بایست 
در زمینه های فنی و فرهنگی برنامه ریزی درست و بجایی را 

ارائه و عمل کرد.

شکل )3( نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در تحقق شاخص های حکمرانی خوب روستایی

ICT
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اگر حکمرانی خوب را باال بردن سطح زندگی و برآوردن محسوس 
احتیاجات جامعه از جمله امنیت، عدالت اجتاعی، آزادی و 
رابطه  این  در  مهمی  بسیار  نقش  رسانه ها  بدانیم،  مشارکت 
پیدا می کنند آنها می توانند با فراهم کردن اطالعات الزم، ایجاد 
انگیزه در مردم، آموزش و فرهنگ سازی، معرفی نوآوری های، 
روند توسعه را رسعت بخشیده و جامعه را آماده همراهی و 

هاهنگی با شتاب برای حکمرانی هر چه بهرت منایند.
بالقوه می تواند زمینه ساز تحقق شاخص هایی  ICT به طور 
نظیر مشارکت، پاسخ گویی، عدالت و برابری و شفافیت باشد که 
همه آنها جزو شاخص های حکمرانی خوب محسوب می شوند.

از سویی کارایی و اثربخشی دولت در گرو وجود تعامل مطلوب 
بین بخش های اجتاعی است که ICT می تواند زمینه آن را 
فراهم کند برای اینکه ICT به عنوان یک بخش مستقل که 
وابسته به هیچ یک از بخش های دولتی، خصوصی و عمومی 
برقراری  جهت  الزم  قابلیت  از  و  بوده  مطرح  نیست،  کشور 
تعامل بین سه بخش یاد شده برخوردار است. فناوری اطالعات 
و ارتباطات می تواند در در این زمینه به تحقق حکمرانی خوب 
کمک کند و زمینه هایی را برای به مثر رساندن نتایج حکمرانی 

خوب و بهبود کیفیت سطح زندگی مردم مهیا کند. 
یافته ها نشان می دهد دهیاری و شوراهای روستا نزدیکی ترین 

الکرتونیکی  با  می تواند  هستند،که  مردم  به  حکومت  سطح 
منودن خدمات خود به عنوان ابزاری مؤثر برای تحقق«عدالت 
خدماتی  نهادی  از  خوب«  به«حکمروایی  نیل  اجتاعی«و 
ارتباطات  به نهادی اجتاعی مبدل شود. فناوری اطالعات و 
و  ابزارها  کنار  در  رضوری  و  الزم  ابزاری  عنوان  به  می تواند 
زیرساخت های دیگر برای تحقق حکمرانی خوب روستایی بکار 

گرفته شود.

پیشنهادات کاربردی
نباید رصفاً  روستاها  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه 
بر تفكرات و تصورات برنامه ریزانی بنا گردد كه شهری كردن 
روستاها را در تفكر خود دارند. از ایرنو الزم است رضورت ها 
بخوبی  روستاها  در  فناوری  این  توسعۀ  با  مرتبط  نیازهای  و 
شناسایی شده و بر اساس رایزنی های مكرر و پیوسته با خود 

روستاییان اولویت بندی گردد.
تلقی  با روستاییان بسیار جدی  مفاهیم مشورت و مشاركت 
شود. از ایرنو زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری به نحوی 
برنامه های  امكان اطالع رسانی  طراحی و كارگردانی شود كه 
توسعه روستایی به روستاییان و نقد این برنامه ها از سوی آنان 
فراهم گردد. طراحی سایت های گفتگو و اظهار نظر )وبالگ ها( 

اهل قلم
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و  روستاییان  و  روستا  به  مربوط  متعدد  موضوعات  برای 
ارائه شده توسط گروهی متشكل  آراء و نظریات  جمع بندی 
از روستاییان و كارشناسان آشنا به روستا می تواند نقطۀ آغازی 

برای عملی كردن این ایده محسوب شود.
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در روسـتاها بـر اسـتفادۀ پایدار 
و درخـور از منابـع، امكانـات و ظرفیت هـای شـناخته شـده و 

ناشـناختۀ روسـتا و روسـتاییان متمركـز گردد.
بسـرت سـازی فرهنگی برای اسـتفاده از امکانات آموزش مجازی 
بـا تغیـر نگرش هـا در جوامـع روسـتائی كـه بدون شـك یكی از 

مهمرتین اركان توسـعه اطالعاتی اسـت.

آموزش عمومی استفاده از اینترنت.
ایجاد واحدهای رشد و استقرار آنها در مناطق روستائی. این 
واحدها توسط پارک های علم و فناوری ایجاد می شوند. رسالت 
اصلی واحدهای رشد، بومی سازی مدیریت توسعه در مناطق 

روستائی می باشد.
تصمیم  در  آنها  دادن  رشکت  و  روستائیان  به  رسانی  اطالع 
بازارهای  اطالعات  به  روستائیان  دسرتسی  جمله  از  گیری ها 
و  دامداری  و  کشاورزی  محصوالت  فروش  جهت  مناسب 
دسرتسی روستائیان به اطالعات و نتایج تحقیقات مربوط به 
کشاورزی، تشکیل کتابخانه های مجازی، کتاب های الکرتونیکی، 
استفاده  برای  مجازی  آزمایشگاه  الکرتونیکی،  درسی  برنامه 

روستائیان از امکانات آنها 
پرورش نیروی انسانی متخصص آموزش مجازی در روستاها.

در روستاها در زمینه پرورش نیروی انسانی متخصص آموزش 
با تغیرات،  مجازی و پذیرش تغییر و نوآوری به جای مقابله 

فرهنگ سازی صورت گیرد.
در کنار حفظ و نگهداری هویت فرهنگی و نظام ارزش معنوی 
جامعه خویش به فرهنگ های جوامع دیگر احرتام گذاشته شود.
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گفت و گو

دومین جشنوارۀ روستاهای دوستدار كتاب به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و  با همكاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
كشور، به منظور گسرتش عدالت و توسعه فرهنگی در روستاهای كشور، حایت از اقدامات انجام شده و پیشنهادهای نو و ابتكاری 
در حوزه كتاب و كتاب خوانی و توجه دادن مردم و نهادهای روستایی به اهمیت »كتاب«، در روز 17 اسفند در محل تاالر وحدت 
تهران برگزار  شد. در این جشنواره طرح های برگزیدۀ فرهنگی و ترویجی مرتبط با كتاب خوانی كه با مشاركت مردمِی نهادها و 

دستگاه های فعال در روستا اجرا شده است، معرفی و با حضور شخصیت های فرهنگی و سیاسی كشور تقدیر می شوند. 
در همین خصوص و به مناسبت این جشنواره با علی اصغر سیدآبادی، مدیركل دفرت مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و كتابخوانی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفتگویی انجام داده ایم:

در گفتگو با مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تشریح شد:

جشـنوارۀ  دومین  برپایی 
كتاب دوستدار  روستاهای 
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دهیاری هـا: آقـای سـیدآبادی ضمن تشـكر از 
فرصتـی كـه در اختیـار مـا قـرار دادیـد، پیش 
از هـر چیـز در خصـوص فرآینـد شـكل گیری 
جشـنوارۀ روسـتاهای دوسـتدار كتاب از آغاز 
ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  در  آن  پیشـینۀ  و 

اسـالمی توضیحاتـی را ارایـه فرماییـد.
هان طـور كـه می دانیـد یکـی از اصـول برنامه هـای دولـت 
تدبیـر و امید، عدالت فرهنگی اسـت. بـرای تحقق این عدالت 
فرهنگـی، نخسـتین گام شـناخت وضـع موجـود اسـت و بعـد 

تـالش، همراهـی و همـکاری بـرای زدودن بی عدالتی هـا. 
در وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی پیـش از ایـن، در دفـرت امور 
روسـتا در سـتاد عالـی کانون هـای فرهنگـی و هـرنی مسـاجد، 
فعالیت هـای خوبـی در مسـاجد روسـتاهای کشـور انجام شـده 
اسـت. در سـال گذشـته هـم با توجه بـه برنامه هـای دولت و به 
خصـوص برنامه هـای وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، نخسـتین 
جشـنوارۀ انتخاب روسـتاهای دوستدار کتاب برگزار شد و امسال 
نیـز شـاهد برگـزاری دومیـن دورۀ جشـنوارۀ موصـوف خواهیـم 
بـود؛ البتـه بـا اندكـی تغییرات كه كم و كاسـتی های سـال قبل را 
جـربان كنـد. مهمرتین تغییرات، ورود عشـایر عزیز به جشـنواره 
بـود. همچنیـن سـعی كردیم زمینـۀ دخالت بیشـرت كتابـداران و 

افـراد فرهنگـی روسـتاها را در جشـنواره  فراهـم كنیم.
  

محورهـای  و  اصلـی  اهـداف  دهیاری هـا: 
اسـت؟ یافتـه  تشـكیل  مـواردی  چـه  از  جشـنواره 

ایـن جشـنواره چنـد هـدف دارد کـه نخسـتیِن آن، شناسـایی 
آشـنایی  بعـد  مرحلـۀ  در  و  روسـتاها  فرهنگـی  وضعیـت 
بـه  تجـارب  ایـن  و معرفـی  روسـتاها  موفـق  تجربه هـای  بـا 
روسـتاهای دیگـر اسـت. اصـوالً  منی تـوان از مرکـز و پایتخـت،  
بـرای روسـتاها برنامه ریـزی كـرد و ایـن جشـنواره هـم نوعـی 
برنامه ریـزی بـرای روسـتاهای رسارس کشـور از طریـق خـود 
روسـتاها اسـت. مـا تالش می کنیم بـا انتقـال تجربه های موفق 
در روسـتاهای دیگـر و حایـت از آن بـه پیشـربد کتابخوانـی و 

فعالیـت فرهنگـی در روسـتاها کمـک کنیـم. 

دهیاری هـا: روند ارسـال آثـار و انتخاب آن ها 
بـه چه صورت بوده اسـت؟

مـدارك و مسـتندات اقدامـات انجـام شـده در هـر روسـتا در 
قالـب فرم های سـه گانه، بـا مهر و امضـای دهیار، رئیس شـورای 
اسـالمی روسـتا، مسـؤول كتابخانـه و یـا هر فـردی كه بـه عنوان 
مسـؤول پروژۀ كتابخوانی در روسـتا فعالیت می كند، تهیه شـده 
و مسـتندات مربوطـه در قالـب لـوح فـرشده و اصـل فرم هـا به 
دبیرخانه هـای اسـتانی كه به ریاسـت مدیركل  فرهنگ و ارشـاد 
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اسـالمی اسـتان و دبیـری مسـؤول كانون هـای فرهنگـی- هـرنی 
مسـاجد در اسـتان و بـا عضویت مدیـركل دفرت امور روسـتایی و 
شـوراهای اسـتانداری،  مدیـر واحد اسـتانی كانون پـرورش فكری 
كـودكان و نوجوانان،  مدیركل نهاد كتابخانه های عمومی اسـتان، 
مسـؤول واحـد فرهنگـی- اجتاعـی نیـروی مقاومـت بسـیج و 
مسـؤول واحـد اسـتانی صـدا و سـیای جمهـوری اسـالمی ایران 
تشـكیل شـده  بود،  ارسال شـدند كه دبیرخانۀ استانی هم پس از 
پایـش طرح هـای واصله، طرح هـای واجد رشایـط را به دبیرخانۀ 
ملـی ارسـال می منایـد. البتـه در برخـی اسـتانها هـم ماننـد یـزد، 
خودشـان جشـنواره ای در سطح استان برگزار كردند و برگزیدگان 

را بـه مـا اعـالم منودند.

دهیاری هـا: معیارهـای انتخاب آثـار برگزیده 
در این جشـنواره چه هسـتند؟

تأمیـن فضـا و بناهای فرهنگـی برای كتابخانه و كتاب فروشـی، 
انجـام فعالیت هـای فرهنگـی و ترویجـی ماننـد مسـابقه ها، 
جشـنواره ها، منایشـگاه های كتـاب و فعالیت هـای ابتـكاری از 

جملـه رشایـط برنامه هـای ارسـالی جشـنواره اسـت.
همچنیـن فعالیـت  هـر روسـتا در ایـن حـوزه بایـد بـر اسـاس 
نیازهـای محلـی، آیین هـای بومـی و ارزش هـای دینـی و ملـی 
تعریـف شـده و تأثیـرات پایـدار داشـته باشـد و از مشـاركت 
مردمـی و جلـب پشـتیبانی دسـتگاه های اجرایـی بـرای تأمیـن 

هزینه هـا و رسمایه گـذاری برخـوردار باشـد.
این فعالیت ها باید همۀ اهالی روسـتا را شـامل شـود كه البته 
طراحـی یـا اجـرای برنامـه بـرای زنـان، كـودكان و نوجوانـان از 
مالك هـای تأثیرگـذار خواهـد بـود و برنامـه و شـیوۀ اجـرای آن 

می بایسـتی از خالقیـت و نـوآوری برخوردار باشـد.
همچنیـن اگـر چـه گسـرتۀ اجـرای برنامـه می توانـد در سـطح 
روسـتا یـا فراتـر از روسـتا باشـد امـا ایـن  برنامـه بایـد قابلیـت 
الگوبـرداری و اسـتمرار و مداومـت داشـته باشـد و فضاهـا و 

بناهـای تأسیس شـدۀ حـوزۀ كتـاب روسـتا بایـد فعـال باشـد.
توجـه بـه آینـده از نـكات مهـم دیگـر اسـت و برنامه هـای 
پیش بینـی شـده بایـد قابلیـت و ضانـت اجـرا بـرای آینـده 
داشـته باشـند. در اجـرای ایـن برنامه هـا بیشـرتین تأثیـر بـا 
كمرتیـن هزینـه مـد نظـر اسـت و نهایتـاً اینكـه ایـن برنامه هـا 

مبتنـی بـر منابـع، امكانـات و ظرفیت هـای محلـی باشـد.

دهیاری هـا: درخصوص كمیـت و كیفیت آثار 
واصلـه به جشـنواره توضیح بفرمایید.

در میان طرح های واصله، برنامه های برخی از روستاها واقعاً 
از نظر کیفیت، ابتکار و تأثیرگذاری در سطح باالیی هستند. 
در جشنوارۀ اول بعضی از روستاها از نظر کیفی واقعاً ما را 

شگفت زده کردند. در دومین جشنواره نیز تعداد 820  روستا 
از رسارس كشور برنامه ها و طرح های خود را به دبیرخانه ارسال 
كرده اند كه از میان آنها، از سوی هیئت داوراِن جشنواره 10 
روستا به عنوان طرح برگزیده و یك روستا از میان روستا های 
اولین  برگزیدگان  برگزیدۀ  عنوان  به  جشنواره  اولین  منتخِب 

دوره، انتخاب و از آنها تقدیر خواهد شد. 

دهیاری هـا : نقش جشـنواره در ارتقای سـطح 
و  كشـورمان  بین املللـی  فرهنگـی  ارتباطـات 

به ویـژه مناطـق روسـتایی چیسـت؟ 
حد  از  فراتر  روستاها  برنامه های  واقعاً  گفتم  كه  هان طور 
انتظار هستند. کیفیت برنامه های برخی از روستاها در حدی 
است که دوستامنان در کمیسیون ملی یونسکو معتقد هستند 

این برنامه ها قابلیت طرح در سطح بین املللی را هم دارند.

دهیاری هــا : تأثیــر برگــزاری جشــنواره در 
توســعه فرهنگــی روســتاهای كشــور چــه 

بــوده و چگونــه ارزیابــی می شــود؟
 ایـن جشـنواره تصویـری واقعـی و روشـن از وضعیت فرهنگی 
بـا  حـاال می توانیـم  و  اسـت  کـرده  ارایـه  کشـور  روسـتاهای 
اطالعـات دقیق تـر، برنامه هایـی کارآمدتـر طراحـی کنیـم. ایـن 
جشـنواره موجـب شـد برخی از روسـتاهایی که فاقـد کتابخانه 
بوده انـد، در همیـن مدتـی کـه بحث جشـنواره راه افتـاد برای 
کتابخانه دار شـدن اقدام کنند. همچنیـن نگاه مدیران فرهنگی 
را تغییـر داد و امیدواریـم کـه نتایـج عملـی اش هـم در آینـده 

خـود را نشـان بدهد.

از  تشــكر  ضمــن  پایــان  در  دهیاری هــا : 
ــده  ــی مان ــه ای باق ــه ناگفت ــی چنانچ جنابعال

لطفــاً بفرماییــد. 
درست است که از نظر اسمی برگزار کنندۀ این جشنواره وزارت 
نتیجۀ  جشنواره  این  عمالً  اما  است،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
همراهی و همدلی چند نهاد و دستگاه است. این جشنواره بدون 
پشتیبانی معاون محرتم امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و بدون همراهی وزارت کشور، معاونت توسعه روستایی 
کانون های  عالی  ستاد  و  جمهوری  ریاست  محروم  مناطق  و 
فرهنگی و هرنی مساجد منی توانست با این کیفیت و با هزینه ای 
اندک برگزار شود؛ كه در اینجا باید از حایت و همراهی این 
دستگاه ها تشكر منایم. همچنین باید از بنیاد ملت تشكر كنم كه 
با حضور خود، اعتبارات خوبی برای توسعۀ روستاهای برگزیده در 
نظر گرفت. این بنیاد ضمن حایت مالی از طرح های برگزیده، به 
هر روستای برگزیده 10میلیون تومان پاداش اختصاص داده است. 
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دکتر پرویز خیرخواه؛ دهیار افتخاری
زینب بیات

امـروزه جوامـع محلـی بیـش از هـر زمـان دیگـر به مـدد همفكری و مشـاركت اجتاعـی اداره می شـوند و نخبگان هـر جامعه – 
گاه حتـی بـدون چشمداشـت مـادی- بـرای تعالی و بهبـود جامعه خویش گام برداشـته و تالش می كنند. این موضـوع خصوصاً در 
جوامـع روسـتایی كـه از رسمایـه اجتاعـی باالیـی برخـوردار هسـتند، منـود بیشـرتی دارد و به همین دلیـل عالوه بر عمـوم مردم، 
بسـیاری از نخبگان روسـتایی كه در كسـب و پیشـه، تحصیل علم،  تعالی فردی و اجتاعی و ... به موفقیت دسـت پیدا كرده اند 
نیـز بـه دلیـل تعلـق خاطـر و اصالـت مكانی، همگام با سـایر سـاكنین برای بهبـود كیفیت زندگی در روسـتا تـالش می كنند. نقش 
ایـن نخبـگان در هدایـت و پیشـربد اهـداف توسـعه روسـتایی، خصوصـاً زمانـی كـه در رأس مجموعـه اجرایـی تأثیرگـذار محلـی 
)دهیـاری( قـرار بگیرنـد، غیـر قابـل انكار اسـت. در حـال حارض تعداد بسـیاری از مدیران محلـی در اقصی نقاط كشـور، عالوه بر 
دارا بـودن رشایـط عمومـی و اختصاصـی دهیار و مقبولیـت اجتاعی، در حیطه های مختلف )فرهنگی، علمـی، اجتاعی و ...( در 
زمـره رسآمـدان جامعـه قـرار داشـته و فعالیـت آنـان در دهیـاری بیـش از هر چیز بـه دلیل تعلقات شـخصی و درونی می باشـد و 
می تـوان آن هـا را از جملـه رسمایه هـای انسـانی ارزشـمندی دانسـت كه به پیشـربد فرایند توسـعه پایدار روسـتایی یاری رسـان اند. 
در بخـش »یـك تجربـه« ایـن شـاره بـه یكـی از ایـن رسمایه هـای انسـانی و ارزشـمند در عرصـه مدیریـت محلـی می پردازیم كه 

دهیار افتخاری روسـتای ُدره از توابع شهرسـتان كاشـان در اسـتان اصفهان می باشـد.

دهیاران؛ سرمایه های 
انسانی روستا

یک تجربه موفق
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ــع  ــز خیرخــواه در ســال 1355 در روســتای »ُدرّه« از تواب پروی
دهســتان كوهپایــه واقــع در بخــش مركــزی شهرســتان كاشــان 
متولــد شــد. تحصیــالت ابتدایــی را در روســتا گذرانــد و از دوره 
راهنائــی بــرای ادامــه تحصیــل بــه كاشــان رفــت. پــس از اخذ 
ــپس  ــی و س ــكی عموم ــان، پزش ــهر كاش ــم در ش ــدرك دیپل م
دوره تخصصــی بیهوشــی را در دانشــگاه علــوم پزشــكی كاشــان 
گذرانــد. وی عــالوه بــر مدیریــت عامــل رشكــت »دریــن گالب 
كاشــان« و فعالیــت در حرفــه پزشــكی مرتبــط، از اولیــن دوره 
تأســیس نهــاد شــورای اســالمی روســتا، بــه عنــوان دهیــار در 

روســتای »ُدرّه« بــه فعالیــت پرداخــت. 

ــواده  ــراه خان ــه هم ــی ب ــام در كودك ــا: ش دهیاری ه
»ُدرّه« را تــرك كردیــد، چــه عاملــی باعــث بازگشــت 

شــام بــه روســتا شــد؟
 در واقــع »تــرك كــردن« اتفــاق نیفتــاد. در دورانــی كــه ســاكن 
كاشــان بــودم ارتبــاط بــا روســتا قطــع نشــده بــود چــون هــم 
بــه واســطه دوســتان و آشــنایی كــه داشــتیم و هــم بــه منظــور 
حفــظ و نگهــداری خانــه و زمیــن پدری، مرتبــاً  بــه »ُدرّه« رفت 
و آمــد داشــتیم و تقریبــاً  هــر ســاله ایــام تابســتان را در روســتا 
ــبی  ــت مناس ــالً  وضعی ــتا اص ــان روس ــم. در آن زم می گذراندی
ــا  ــود. نه تنه ــدی نداشــت. خیابان هــا خاكــی ب ــه لحــاظ كالب ب
گاز، بــرق، تلفــن، بلكــه حتــی آب مناســب هــم نداشــت. یعنی 
چــاه  كافــی هــم بــرای آب نداشــتیم. خطــر ســیل،  بافت روســتا 

را تهدیــد می كــرد و در كل رشایــط زندگــی ســخت بــود.  

كالبــدی  وضعیــت  واقــع  در  پــس  دهیاری هــا: 
نامناســب روســتا شــام را بــرای پیشــقدم شــدن 

كــرد؟ تشــویق 
بلــه می تــوان این طــور گفــت. مــن پــس از تحصیــل در 
كاشــان و بــه خصــوص در دوره دانشــجویی و در اثر مســافرت 
بــه تهــران و ســایر شــهرها، متوجــه عقب ماندگــی روســتا شــدم 
و احســاس كــردم كــه بایــد كاری بــرای مــردم انجــام بدهــم. به 
همیــن دلیــل،  حتــی قبــل از تأســیس شــورا و نهــاد دهیــاری، 
از ســال 1374 بــه صــورت داوطلبانــه پیگیــر ســاماندهی امــور 
ــگری  ــای گردش ــه جذابیت ه ــردم ك ــالش ك ــودم و ت ــتا ب روس
»ُدرّه« را بــه نحــو احســن معرفــی كنــم. بــا كمــك و همــكاری 
كارشناســان منابــع طبیعــی اســتان، طــرح تفرّجگاهــی »ُدرّه« را 

تهیــه و در قالــب كتــاب چــاپ كــردم. 
ایـن طـرح دربرگیرنـده ویژگی هـای اقلیمـی- طبیعی روسـتا و 
پتانسـیل  ها و فرصت هـای رسمایه گـذاری بـود كه در سـال های 
بعـد بـا ارائـه بـه سـازمان شـهرداری ها و دهیاری هـای كشـور، 
باعـث شناسـایی روسـتای »ُدرّه« بـه عنـوان روسـتای هـدف 

گردشـگری و تخصیـص اعتبـار گردیـد. از طـرف دیگر بـا توجه 
بـه نقـش غیـر قابـل انـكار گردشـگری در اقتصـاد روسـتایی، با 
انتشـار كتابچـه تبلیغاتی و ایجاد وب سـایت گردشـگری، توجه 
گردشـگران اسـتانی و غیـر اسـتانی را بـه روسـتا جلـب و از 

تأثیـرات حضـور ایـن گـروه در روسـتا بهـره  گرفته شـد. 

كتاب طرح تفرجگاهی دره

دهیاری هـا: در پـروژه بهسـازی روسـتا چـه قـدر از 
حامیـت مسـئولین برخـوردار شـدید؟

 بـه هرحـال اجـرای هـر پـروژه ای بـدون حایت مالـی، فكری 
و معنـوی مسـئوالن اگـر نگوئیـم غیرممكـن اما بسـیار سـخت 
خواهـد بـود. بـه همیـن دلیـل هـم از ابتـدای كار سـعی كردم 
تعامل خوبی را با مسـئوالن محلی در اسـتانداری و فرمانداری 
و حتـی در شـهرداری كاشـان داشـته باشـم. تـا جایـی كه حتی 
شـهرداری كاشـان كـه فاصلـه بسـیار كمی بـا روسـتا دارد اقدام 
بـه احـداث پـارك تفریحـی در ورودی روسـتا منـود. فرمانداری 
كاشـان و دفرت امور روسـتایی و شـوراهای اسـتانداری اصفهان 
نیـز در دوره هـای مختلـف،  در حـد مقـدورات از كمـك بـه ما 

نكرده اند. مضایقـه 

چـه  دهیـار،  سـمت  تصـدی  دوران  در  دهیاری هـا: 
دادیـد؟ انجـام  روسـتا  بهسـازی  در خصـوص  اقداماتـی 

یكـی از مهمرتیـن اقدامات انجام شـده، احداث دیوار سـاحلی 
بـه  نظـر  بسـیار رضوری  از روسـتا  بـرای حفاظـت  كـه  بـود 
می رسـید. در مرحلـه بعـد بهسـازی معابـر و كانـال كشـی بـه 
همـراه تعریـض معابـر و عقب نشـینی منـازل بـا همراهـی و 
مشـاركت سـاكنان انجام شـد. احـداث پل،  میدان، پـارك و حفر 
چـاه عمیـق از دیگـر اقدامـات انجـام شـده اسـت. همچنیـن 

یک تجربه موفق
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خوشـبختانه بـا هاهنگـی رشكت هـای آب، بـرق، مخابـرات 
و گاز، روسـتا از ایـن نعـات نیـز برخـوردار شـد. در ایـن بیـن 
بنـده و سـایر اهالـی روسـتا، هر جـا عالقـه و یا احتیـاج وجود 
داشـته از رصف هزینـه شـخصی خـودداری نكرده ایم به عنوان 
مثـال حسـینیه– كـه به نوعـی مركـز فرهنگی روسـتا محسـوب 

می شـود- بـا هزینـه شـخصی سـاخته شـده اسـت.

وضعیت روستا پس از اقدامات بهسازی

وظیفه  انجام  در  قدر  چه  شام  خانواده  دهیاری ها: 
دهیاری با شام همیاری داشته اند؟

همرس بنده به دلیل مقتضیات شغلی، فرصت چندانی برای 
زنان اند و  ایشان جراح متخصص  نداشتند.  همكاری مستقیم 
بیشرت در حوزه تخصصی خود مشغول به فعالیت هستند اما 
با این حال همیشه به صورت معنوی من را مورد حایت و 

پشتیبانی خود قرار داده است.
دهیاری ها: تأسیس رشكت »درین گالب« چه تأثیری 

در روستا داشت؟
این رشكت حدود 10 سال سابقه فعالیت دارد و در حال حارض 
به  اشتغال  آن  در  اطراف  روستاهای  و  دره  از  كارگر  هم 30 
كار  ماهیت  و  منطقه  ویژگی های  به  توجه  با  و  دارند.  كار 
رشكت كه تولید گالب،  اسانس و عرقیات گیاهی است، عالوه 
بر اشتغال زایی، می تواند به نوعی معرّف هویت روستا قلمداد 

شود.

 دهیاری ها: فكر می كنید تحصیالت و تخصص شام چه 
تأثیری در پیشربد فعالیت های دهیاری داشته است؟

به هرحال آشنایی با قوانین و مقررات، مشكالت و فرصت های 
موجود، باعث تسهیل فرآیند های اداری شده بود. همچنین بنده 
به عنوان  مناینده دهیاران چندین نوبت،  در جلسات مشورتی 
مختلف در سطح ملی از جمله جلسه استانداران رسارس كشور 
و  بیان دغدغه ها  به  و  كرده  استان ها رشكت  عالی  و شورای 

مشكالت جامعه روستایی و دهیاران پرداختم.

دهیاری ها:  در پایان اگر ناگفته ای باقی  مانده، بیان 
بفرمایید.

این مدت، برای زادگاه خود قدمی  خوشحامل كه توانستم در 
بردارم و تالشی برای عمران و آبادانی روستا انجام بدهم. امروز 
می توانم بگویم از عملكردم در سمت دهیار و وضعیت روستا 
با  و  شده  ریزی  پایه  كار  كلی  اصول  الحمدا...  دارم.  رضایت 
حضور سایر دوستان در دهیاری نیز امكان ادامه مسیر و رشد 
و بهبود كیفیت زندگی در روستا وجود خواهد داشت. ان شاءا...
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مشاوره حقوقی
1- آیا شوراهای اسالمی روستا مجاز به اظهار نظر در 
خصوص امور پرسنلی دهیاری ها اعم از به كارگیری یا 

مامنعت از به كارگیری نیرو در دهیاری ها می باشند؟
تشكیالت،  قانون  اصالحیه  مكرر3   82 ماده  استناد  به  پاسخ: 
وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی كشور و انتخاب شهرداران 
كه ترصیح می دارد: »شوراهای موضوع این قانون یا هر یك 
كاركنان دهیاری ها،  ندارند در نصب وعزل  آن ها حق  از 
آن ها  به  وابسته  مؤسسات  و  یا رشكت ها  و  شهرداری ها 
دخالت منایند یا به آن ها دستور دهند و واگذاری مسؤولیت 
اجرایی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضای 
و  رشكت ها  شهرداری ها،  دهیاری ها،  در  مذكور  شوراهای 
سازمان های تابعه ممنوع می باشد«. هر گونه ورود شورا در این 
مقوله از بدو ورود افراد در دهیاری تا به كارگیری و خدمت آن ها 

فاقد وجاهت قانونی می باشد.
2- در صورت مامنعت بخشدار از صدور حكم دهیار 

منتخب شورا، اقدام قانونی چیست؟
پاسخ: بر اساس بند م ماده 68 قانون تشكیالت، وظایف و انتخاب 
 1375 مصوب  شهرداران  انتخاب  و  كشور  اسالمی  شوراهای 
اساسنامه، تشكیالت و سازمان  آن، ماده 5  و اصالحات بعدی 
دهیاری ها مصوب 1380 و ماده 47 آیین نامه اجرایی تشكیالت، 
انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی روستا و نحوه 
شورای  آن،  بعدی  اصالحات  و   1378 مصوب  دهیار  انتخاب 
اسالمی روستا پس از انتخاب دهیار، وی را جهت صدور حكم به 
بخشدار معرفی می مناید، بخشدار نیز موظف است پس از تطبیق 
رشایط فرد منتخب شورا با رشایط احراز سمت دهیار، نسبت به 
صدور حكم اقدام مناید؛ چنان چه بخشدار بدون استناد قانونی از 
صدور حكم امتناع ورزد، وفق ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات 
اداری مصوب 1372، موضوع قابل طرح در هیات های ذكرشده 

در این قانون است. 
3- آیا الزم است دهیار از محل تشكیل جلسات شورای 

اسالمی روستا مطلع شود؟
پاسخ: نظر به این مهم كه دهیاری بازوی اجرایی شورای اسالمی 
نهاد  این دو  تنگاتنگ  تعامل  با  امور روستا  بهبود  روستاست، 
امكان پذیر است. در همین راستا نیز ماده 11 آیین نامه داخلی 
شورای اسالمی روستا ترصیح می دارد: »محل تشكیل جلسات 
شورا، همچنین مكان نگهداری دفاتر، اسناد و مدارك شورا باید در 
مكان مشخص و مناسب با هاهنگی دهیاری تعیین شود«. لذا 
الزم است شوراهای اسالمی روستا، قبل از برگزاری جلسات، محل 

تشكیل جلسات را با دهیاری مربوط هاهنگ منایند.
4- لطفاً در خصوص انتخاب مسئول امور مالی دهیاری 

توضیح دهید.
پاسخ: بر اساس ماده 41 آیین نامه مالی دهیاری ها مصوب مرداد 

نیره میرزائی- كارشناس ارشد حقوق
كارشناس دفرت برنامه ریزی و مدیریت 

روستایی

پرسش و پاسخ 
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1382، مسئول امور مالی دهیاری بنا به پیشنهاد دهیار و تایید 
شورای اسالمی روستا منصوب می شود؛ دهیار فردی با تحصیالت 
مرتبط را به عنوان  مسئول امور مالی، انتخاب و شورای اسالمی 
روستا رصفاً وی را تایید می مناید؛ هان گونه كه اشاره شد وفق 
ماده 82 مكرر 3 اصالحیه قانون تشكیالت، وظایف و انتخاب 
شوراهای اسالمی كشور و انتخاب شهرداران )سال 1386( شورای 
اسالمی روستا، حق هیچگونه مداخله ای در انتخاب فرد پیشنهاد 
شده ندارد. پیشنهاد می شود به منظور رصفه و صالح دهیاری ها 
و كاهش هزینه های جاری، یك یا چند دهیار پس از تایید شورا 
یا شوراهای اسالمی روستاهای ذی ربط، یك فرد را برای تصدی 
امور مالی دهیاری های مربوط منصوب منایند. فرد منصوب، به 
اتفاق دهیار یا دهیاران، در قبال كلیه اقدامات مالی دهیاری یا 

دهیاری های طرف قرارداد، دارای مسئولیت مشرتك می باشند.
5- آیا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری استانداری ها، 

برای رسیدگی به تخلفات دهیاران نیز صالحیت دارند؟
پاسخ: نظر به رصاحت ماده 10 آیین نامه استخدامی دهیاری های 
كشور مصوب تیر ماه 1383 در مواردی كه در قانون كار حكمی 
جهت رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان دهیاری ها وجود نداشته 
باشد، به تخلفات یاد شده بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات 
اداری و توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در 
استانداری ها، رسیدگی می شود؛ لذا تخلفات اداری دهیاران نیز بر 

همین اساس قابل رسیدگی است. 
بیمه  مشمول  دهیاری ها  كاركنان  و  دهیاران  آیا   -6

بیكاری می شوند؟
ماده 1 قانون بیمه بیكاری مصوب 1369، كلیه مشمولین قانون 
تامین اجتاعی كه تابع قوانین كار می باشند را مشمول مقررات 
آیین نامه استخدامی  از آن جا كه ماده 9  قانون دانسته و  این 
دهیاری های كشور مصوب 1383، دهیار و كاركنان دهیاری ها 
را از نظر تامین اجتاعی و سایر مواردی كه در این آیین نامه 
مسكوت است، تابع قانون كار و تامین اجتاعی می داند لذا 

دهیار و پرسنل دهیاری ها مشمول بیمه بیكاری می باشند. 
اساس ضوابط  بر  اخیراً  و  روستایی هستم  دهیار   -7
فردی را به عنوان كارشناس فنی دهیاری انتخاب منوده ام، 
متاسفانه یكی از اعضای شورای اسالمی روستا اقدام به 
ایراد منوده و درخواست دارد تا فرد دیگری را جایگزین 
باعث  امر،  این  با  من  مخالفت  و  مناید  منتخب  فرد 
چالش های جدی در مدیریت روستا شده است؛ لطفاً 
با عنایت به این كه اقدام عضو شورا غیر قانونی است، 

راهكار قانونی را جهت رفع مشكل اعالم فرمایید ؟ 
پاسخ: نظر به تاكید ماده 82 مكرر 3 قانون تشكیالت، وظایف 
و انتخاب شوراهای اسالمی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 
1375 و اصالحات بعدی آن، هیچ یك از اعضای شوراها حق ندارند 

در عزل و نصب كاركنان دهیاری ها دخالت منایند یا به آن ها 
دستور دهند، لذا دخالت این عضو، بر خالف قانون است و وفق 
ماده 82 هان قانون و تبارص ذیل آن و همچنین ماده 82 مكرر 
1 به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار، تخلف عضو شورا، 

قابل پیگیری می باشد. 
حادثه  دچار  دهیاری ها  كاركنان  و  دهیار  چنانچه   -8
شوند، آیا از مزایای بیمه حوادث برخوردار می گردند یا 

خیر؟ 
پاسخ: بر اساس ماده 9 آیین نامه استخدامی دهیاری های كشور 
مصوب 1383 كه كلیه دهیاران و كاركنان دهیاری ها را شامل 
قانون تامین اجتاعی می داند و لحاظ ماده 54 قانون تامین 
اجتاعی مصوب تیرماه 1358، دهیاران، كاركنان دهیاری ها و 
افراد خانواده آن ها از زمانی كه مشمول قانون تامین اجتاعی 
از  می توانند  شوند؛  مصدوم  حادثه  اثر  در  چنان چه  می شوند؛ 
خدمات پزشكی بهره مند گردند. این خدمات شامل كلیه اقدامات 

درمانی می باشد. 
مزایای  از  كاركنان دهیاری  و  بهره مندی دهیاران   -9 
بیمه حوادث، درحین خدمت چگونه و در چه رشایطی 

امكان پذیر است؟
یا  پاسخ: وفق ماده 59 قانون تامین اجتاعی، چنانچه دهیار 
كاركنان دهیاری در حین خدمت دچار حادثه شوند و سازمان 
تامین اجتاعی تشخیص دهد كه وی موقتاً قادر به كار منی باشد، 
به رشط عدم دریافت حقوق و مزد و نیز عدم اشتغال به كار، 
استحقاق دریافت غرامت دستمزد را خواهد داشت. همچنین 
ذیل این ماده رعایت رشوطی را به رشح ذیل جهت بهره مندی 
فرد مصدوم الزم می داند: 1- بیمه شده تحت درمان قرار گرفته 
باشد، 2- طبق گواهی پزشك احتیاج به اسرتاحت مطلق یا بسرتی 
شدن داشته باشد و در تاریخ اعالم بیاری مشغول به كار بوده و 

یا در مرخصی استحقاقی باشد. 
از  وظیفه  انجام  حین  در  دهیار  به  توهین  آیا   -10

مصادیق جرم است؟ 
پاسخ: نظر به این نكته كه در خصوص توهین به دهیار به طور 
خاص، رصاحتی وجود ندارد می توان با استناد به ماده 608 قانون 
مجازات اسالمی؛ توهین به دهیار را مانند توهین به افراد، به طور 
عام، از مصادیق جرم قلمداد منود و در صورت شكایت دهیار از 
فردی كه اقدام به توهین منوده، موضوع قابل تعقیب خواهد 
بود. الزم به ذكر است این مهم در پیش نویس قانون دهیاری ها 
پیش بینی شده كه درصورت تصویب، توهین به دهیار و کارکنان 
دهیاری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حکم توهین به 
مستخدمین رسمی  دولت بوده و مرتکب، به مجازات های مقرر 

در قوانین کیفری کشور محکوم خواهد شد.
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پرونده ویژه

بیان مسأله 
دهیاری هـا بـه عنوان مدیریت ارشـد روسـتایی و نهـاد اجرایی 
محلـی و نیـز وفـق وظایـف ذاتی خـود موظف به انجـام امور 
عمرانـی و خدماتی در روسـتاها می باشـند. انجـام پروژه های 
عمرانـی بـه منظـور ایجـاد زیرسـاختهای مناسـب در روسـتا از 
مهمرتیـن فعالیتهـای دهیاری هـا در این راستاسـت. این پروژه 
هـا بـه لحـاظ ارتبـاط بـا محیـط زیسـت،  ایمنـی، بهداشـت 
و... دارای حساسـیت و اهمیـت فـراوان مـی باشـند. بر اسـاس 
آخرین آمار  رسشـاری نفوس و مسـکن سـال 1390، جمعیت 
کشـور 75/149/669 نفـر مـی باشـد کـه از ایـن تعـداد بیـش 
از 21 میلیـون نفـر جامعـه روسـتایی كشـور را تشـکیل مـی 
دهنـد کـه بـر ایـن اسـاس تقریبـا 28/5 درصد جمعیت کشـور 
در مناطـق روسـتایی سـاکن مـی باشـند. از ایـن رو بـا توجـه 
بـه سـهم جامعه روسـتایی  از جمعیت كشـور، رضورت برنامه 
ریـزی جامـع بـرای خدمـات رسـانی مناسـب بـه ایـن قـرش از 
اهمیـت باالیـی برخـوردار مـی باشـد. تـا كنـون در بیـش از 

ماشین آالت 
عمرانی و 
خدماتی در 
دهیاری ها

امیر کربالیی حسنی
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی



دهیاری ها
ماهنامه آموزشی، پژوهشی و ترویجی

55اسفند ماه  1394/ شامره 46

سال دوازدهم/ اسفند ماه 1394 / شامره 46

32000 روسـتای کشـور که تقریبا 85 درصد از جامعه روستایی 
را شـامل می شـود دهیاری تاسـیس و راه اندازی شـده اسـت. 
بـا اسـتقرار ایـن نهاد مدیریتی در روسـتاها، توسـعه روسـتایی 
در متامـی ابعـاد مـورد توجه قرار گرفته اسـت. با گذشـت بیش 
از 10 سـال از شـکل گیـری دهیـاری هـا و اسـتقرار مدیریـت 
محلـی در روسـتاها، طـرح ها و پـروژه های عمرانـی متعددی 
در روسـتاها  اجرا شـده اسـت که با توجه به تعداد روز افزون 
دهیـاری هـا و اهمیـت تجهیـز آنها بـه ماشـین آالت عمرانی و 
خدماتـی، حایـت همه جانبه امری رضوری به نظر می رسـد. 
وجـود ماشـین آالت و تجهیـزات فنـی مناسـب، سـبب افزایـش 
كارآیـی دهیاری هـا می شـود. از طرفـی هزینـه بـاالی تامیـن و 
نگهـداری آنهـا موجـب مـی شـود تـا متـام دهیاری هـا از ایـن 
تجهیـزات و ماشـین آالت برخـوردار نباشـند. شـناخت انـواع 
ماشـین آالت و تجهیـزات فنـی مـورد نیـاز دهیاری ها، مسـتلزم 
بررسـی وظایـف قانونـی دهیاری هـا مـی باشـد. بـا توجـه بـه 
بـرای  از ماشـین آالت در دهیاری هـا  اسـتفاده  رضورت هـای 

انجـام وظایـف عمرانـی و خدماتـی آنهـا، تأمیـن ماشـین آالت 
مـورد نیـاز امـری رضوری اسـت و می توانـد نقـش مهمـی در 
ارتقـاء سـطح خدمـات رسـانی دهیـاری هـا در مدیریـت امـور 
روسـتاها داشـته باشـد. بـرای تجهیـز دهیـاری هـا بـه ماشـین 
آالت عمرانـی و خدماتـی بایـد یک برنامه بلنـد مدت و مرتبط 
بـا وظایـف دهیـاری هـا اندیشـیده شـود کـه مهـم تریـن ایـن 

اهـداف را مـی تـوان بـه رشح ذیـل بیـان منـود:
و  عمرانـی  فعالیت هـای  انجـام  دهیاری هـا  در  بـه  -كمـك 
خدماتـی جهـت ارتقـاء سـطح خدمـات رسـانی بـه روسـتاها

از آنجـا كـه بخـش مهمـی از وظایـف دهیاری هـا در اجـرای 
طرح های عمرانی و خدماتی در روسـتاها مانند بهبود توسـعه 
شـبكه معابـر، هدایـت آبهـای سـطحی، تسـطیح زمیـن، جمـع 
آوری و دفـن پسـاندها و تامیـن ایمنـی و مدیریـت بحـران 
مـی باشـد و از سـوی دیگـر درآمدهـای پائیـن دهیاری هـا و 
محدودیـت خریـد ایـن نـوع ماشـین آالت منجـر بـه تأخیـر در 
اجـرای ایـن طرح هـا در روسـتاها می شـود و یـا اسـتفاده از 
ماشـین آالت بخـش خصوصـی بـا هزینه هایـی بـاال همـراه می 
باشـد، تجهیز دهیاری ها به ماشـین آالت در مناطق روسـتایی 
و  عمرانـی  طرح هـای  اجـرای  در  ترسیـع  سـبب  می توانـد 

خدماتـی دهیاری هـا بـا هزینـه كمـرت  شـود.
-ایجاد منابع مالی پایدار برای دهیاری ها 

از آنجائیكـه دهیـاری هـا بـه عنـوان نهـادی خودکفـا بـوده  و 
بـه لحـاظ منابـع درآمـدی دارای محدودیت می باشـند، تجهیز 
آنهـا بـرای درآمدزایـی، می توانـد سـبب تقویـت مالـی و كمـك 
بـه توسـعه فعالیت هـای عمرانـی و خدماتـی دهیـاری هـا در 
روسـتاها گردد. همچنین به منظور درآمدزایی از ماشـین آالت 
در اختیـار، دهیـاری هـا مـی تواننـد پـس از اسـتفاده و ارائـه 
خدمـات بـه روسـتا، نسـبت به اجـاره ماشـین آالت بـه منظور 
درآمدزایـی بـا رعایت قوانین و کلیه مسـائل حفـظ و نگهداری 

ماشـین آالت اقـدام مناید
-ایجـاد فرصت هـای شـغلی بـرای نیـروی انسـانی سـاكن در 

نقـاط روسـتایی
-كمـك بـه دولـت در اجـرای طرح هـای عمرانـی و خدماتی در 

روستاها
بـا توجـه بـه بنـد 13 ماده 10 اساسـنامه، تشـكیالت و سـازمان 
دهیـاری  هـا مبنـی بـر همـكاری دهیـاری ها بـا سـازمان ها و 
نهادهـای دولتـی و ایجـاد تسـهیالت الزم بـرای ایفـای وظایـف 
آنهـا، تجهیـز دهیاریهـا بـه ماشـین االت عمرانـی و خدماتـی 
دركشـور و انجـام فعالیت هـای عمرانـی دسـتگاه های اجرایـی 
در روسـتا  مـی توانـد كمـك بزرگـی به دولـت در انجـام برخی 
از وظایـف قانونـی دسـتگاه هـای مذكـور در مناطق روسـتایی 

مناید.
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پرونده ویژه

نیازسنجی ماشین آالت برای دهیاری ها:
و  گسـرتده  اقدامـات  و  روسـتاها  در  هـا  دهیـاری  تشـكیل 
متنـوع عمرانـی و خدماتـی آنهـا و نیـز ظرفیت هـای موجـود 
در روسـتاها بـرای مداخلـه دهیـاری هـا در امـور عمرانـی و 
خدماتـی، نیـاز ایـن نهـاد بـه ماشـین آالت عمرانـی و خدماتی 
را موجـب مـی شـود. دهیاری ها بـا اسـتفاده از مجموعه ای از 
ماشـین آالت عمرانـی و خدماتـی می تواننـد نقـش مهمـی در 
انجـام طرح هـای عمرانـی و خدماتـی در روسـتاها بـا حداقـل 

هزینـه ایفـا منایند. 
نیازسـنجی بـه مفهـوم تعییـن نـوع ماشـین آالت مورد نیـاز در 
هـر دهیـاری بـوده و انتخـاب نـوع ماشـین آالت بـرای انجـام 
وظایـف محولـه دهیاری هـا می بایسـت بـا حداكـرث دقـت و 
كیفیـت انجـام شـود. بـا توجه بـه رشح وظایـف دهیاری ها در 
انجام امور عمرانی و خدماتی در روسـتا، می توان ماشـین آالت 
و تجهیـزات مـورد نیـاز دهیاری هـا را به رشح زیر دسـته بندی 

کرد:
1-ماشین آالت عمرانی

2-ماشین آالت خدماتی
3-وسایط نقلیه عمومی و اداری

4-ماشین  آالت و تجهیزات آتش نشانی
5-تجهیزات فنی

ماشین آالت عمرانی:
ماشـین آالت عمرانـی مجموعـه ای از ماشـین  آالت سـنگین و 
نیمـه سـنگین هسـتند کـه دارای اهدافـی نظیـر تأمیـن نیـاز 
فعالیت هـای عمرانـی دهیاری هـا در روسـتاها، ارائـه خدمـات 
طرح هـای  اجـرای  بـرای  دولتـی  بخش هـای  بـه  پیانـكاری 
عمرانـی آنهـا، كمـك بـه دهیاری هـا بـرای تأمیـن درآمدهـای 
محلـی مـورد نیـاز می باشـد. هریك از ایـن ماشـین آالت دارای 
عملكـرد خـاص هسـتند كـه در كنـار یكدیگـر در فعالیت های 

عمرانـی مشـاركت می كننـد.
ایـن ماشـین آالت عبارتنـد از لـودر، مینـی لـودر، بكهـو لـودر ، 

گریـدر، بولـدوزر، غلطـك، و.... 

ماشین آالت خدماتی:
بـرای  کـه  هسـتند  آالتـی  ماشـین  خدماتـی  آالت  ماشـین 
ارائـه خدمـات و تسـهیل در امـور مربـوط بـه اهالـی روسـتا 
اسـتفاده مـی شـود. کاربـرد ایـن گـروه از ماشـین آالت بـرای 
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 مدیریـت پسـاند، حمـل و انتقـال مصالـح سـاختانی و ... 
باشـد. ماننـد ماشـین آالت جمـع آوری و حمـل زبالـه  مـی 
شـامل کمپرسـی، کامیون، کامیونـت، وانت حمل زبالـه، موتور 

سـیکلت سـه چـرخ و ...

وسایط نقلیه عمومی و اداری:
این گروه از ماشین آالت  شامل اتوبوس، مینی بوس و سواری  برای 
جابجایی افراد و حمل و نقل عمومی ساکنان روستا استفاده می شود.

ماشین  آالت و تجهیزات آتش نشانی:
ایـن تجهیـزات شـامل خودروی اطفـای حریق، خـودروی امداد 
و نجـات و ... بـوده و بـرای امـداد و نجـات و اطفـاء حریـق 

منـازل، باغهـا و... اسـتفاده می شـوند.

تجهیزات فنی:
ایـن تجهیـزات  شـامل کمپرسـور، تریلـر، تیـغ بـرف روب و ... 
بـوده و بـه عنـوان ادوات کمکی برای امـور عمرانی و خدماتی 

مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرند.

اولویت بنـدی ماشـین آالت و تجهیزات مـورد نیاز 
دهیـاری ها:

بـا توجـه بـه محدودیـت منابـع مالـی عمومـی و داخلـی برای 
تجهیـز دهیاری ها بـه انواع گوناگـون تجهیزات و ماشـین آالت، 
اولویت بنـدی نیازهـا و انتخـاب تعـدادی از ماشـین آالت بـه 
عنـوان تجهیـزات اصلـی مـورد نیـاز دهیاری ها رضوری اسـت. 
مهمرتیـن معیارهـا بـرای اولویت بندی ماشـین آالت و تجهیزات 

بـه رشح زیر اسـت: 
1-قابلیت استفاده چند منظوره در روستا

2-تناسـب ظرفیـت عملكـردی ماشـین آالت بـا حجـم فعالیـت 
دهیاری هـا اغلـب 

3-توانایی مالی و فنی دهیاری برای نگهداری ماشین آالت
4-رضورت و فوریت تأمین نیاز دهیاری ها

در تعییـن و انتخاب ماشـین آالت و تجهیزات بـرای دهیاری ها 
می بایسـت به هریک از شـاخص های زیر توجه ویژه داشـت:

-عملکرد ماشین آالت
-کیفیت ماشین ماشین آالت

-كاربرد ماشین آالت برای استفاده درمحیط های خاص 
-وضعیت و مشخصات فنی ماشین آالت

-هزینه خرید، نگهداری و تعمیرات ماشین آالت
همچنیـن بـا در نظرگرفـنت نقش عامـل زمان و مـکان می توان 
دسـته بنـدی کاملـی از نیازهای دهیـاری ها به ماشـین آالت و 

تجهیـزات بـه رشح زیر ارائـه منود :

عامل زمان:
نیازهای مستمر: مانند نیاز به ماشین جمع آوری زباله

نیازهای مقطعی : مانند نیاز به ماشین برف روب در مناطق 
جغرافیایی رسدسیر

عامل مكان :
-  نیازهای فراگیر: مانند ماشین آتش نشانی 

نیاز های اختصاصی: مانند قایق برای دهیاری های روستاهای 
ساحلی 

شاخص های توزیع ماشین آالت در روستاها:
کارآیـی  افزایـش  و  اسـتفاده مناسـب  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا 
بـرای  روسـتاها  انتخـاب  در  تـا  دارد  رضورت  ماشـین آالت، 
تخصیـص ماشـین آالت معیارهـای مناسـبی بـه عنوان شـاخص 
در نظـر گرفتـه شـود تـا بیشـرتین کارآیـی حاصـل شـود. تامین 
و توزیع ماشـین آالت در دو سـطح سـطح ملی و اسـتانی و با 

رعایـت شـاخص هـای زیـر صـورت مـی گیـرد:

سطح ملی:
-میزان و سـهم کل جمعیت روسـتایی هر اسـتان نسبت به کل 

جمعیت روستایی کشور  
-تعدادکل دهیاریهای فعال هر استان

-رسانـه ماشـین آالت و تجهیـزات موجـود درکل دهیـاری های 
هر اسـتان

سطح استانی :
  -رعایت الگوی سطح بندی مناطق و مراکز روستایی 

  -رعایت معیار جمعیت روستا
  -رعایت معیار تراکم جمعیت روستایی 

  -میـزان برخـورداری دهیـاری هـا از ماشـین آالت در سـطح 
ن ستا ا

جـدول شـاره یـک فهرسـت تعـداد روسـتاها، دهیـاری هـا و 
روسـتاهای بـاالی 20 خانـوار كل كشـور را به تفكیك اسـتان ها 

نشـان مـی دهد:

وضعیـت برخـورداری دهیاری هـا از ماشـین آالت 
عمرانـی و خدماتی:

تجهیـز دهیـاری هـا به ماشـین آالت عمرانـی و خدماتـی به 3 
صـورت انجـام می شـود:

1-تخصیـص اعتبـارات از محـل اعتبـارات ملـی کـه از طریـق 
سـازمان شـهرداری هـا و دهیـاری هـای کشـور و بـر اسـاس 

شـاخص جمعیـت بیـن دهیـاری هـا توزیـع مـی شـود.
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منودار3: تعداد 
ماشین آالت عمرانی 
و خدماتی در اختیار 

دهیاری ها

منودار1: تعداد 
روستاهای كشور به 

تفكیك استان

منودار2: تعداد 
دهیاری های كشور به 

تفكیك استان

پرونده ویژه
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2-تهیـه و توزیـع ماشـین آالت از طریـق اعتبـارات اسـتانی که 
بـا توجـه بـه نیازسـنجی هـای انجـام شـده توسـط دفاتـر امور 
روسـتایی و شـوراهای اسـتانداریها در اختیـار دهیـاری ها قرار 

مـی گیرد.
3-تهیـه ماشـین آالت توسـط دهیـاری هـا از محـل درآمدهـای 

روسـتا، کمـک هـای مردمـی و .... 
اختیـار  در  آالت  ماشـین  و  تجهیـزات  از  ای  عمـده  بخـش   
دهیـاری هـا به صـورت ملـی و از طریق سـازمان شـهرداری ها 
و دهیاری هـای كشـور تأمیـن و بـا كمـك اسـتانداری ها بیـن 
دهیاری هـا توزیـع شـده اند. تاکنـون مجموعاً 15443 دسـتگاه 
دسـتگاه   7969 شـامل  خدماتـی  و  عمرانـی  آالت  ماشـین 
خودروی حمل زباله، 2066 دسـتگاه بكهولودر، 3175 دسـتگاه 
تراكتـور، 678 دسـتگاه خـودروی آتـش نشـانی ، 147 دسـتگاه 
لـودر، 226 دسـتگاه مینـی لـودر و 150 دسـتگاه سـایر ماشـین 
آالت شـامل سـواری، مینـی بـوس، گریـدر، غلطـك و ... بـرای 
دهیاری هـا خریـداری و بین آنها توزیع شـده اسـت كـه از این 
تعـداد، 2950 دسـتگاه آن در سـال 1393 و از محـل اعتبـارات 
بنـد ح تبـرصه 9 قانـون بودجه سـال 1393 کشـور خریـداری و 
بیـن دهیـاری هـا توزیع شـده اسـت  كه شـامل  350 دسـتگاه 
بکهولـودر، 200 دسـتگاه مینـی لـودر، 150 دسـتگاه کمپرسـی، 
250 دسـتگاه خودروی آتش نشـانی و 2000 دسـتگاه خودروی 

حمـل زبالـه می باشـد. 
مقایسـه تعـداد دهیاری هـا و  ماشـین آالت توزیـع شـده بیـن 
آن هـا نشـان می دهـد كه بطور متوسـط هر 2 دهیـاری از یك 
خـودرو خدماتـی یـا عمرانـی برخـوردار اسـت. اگرچـه رضیب 
مالكیـت ماشـین آالت موجـود حـدود 50 درصـد می باشـد، اما 
بخـش عمـده ای از دهیاری ها را تحت پوشـش قـرار می دهند. 
بـا ایـن حال سیاسـت هایی برای تأمین ماشـین آالت مـورد نیاز 
دهیاری هـا اتخـاذ شـده تـا موجـب افزایـش سـطح خدمـات 
رسـانی به روسـتاهای تحت پوشـش گـردد. )منودارهـای 3و4(

0

500
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2000

حمل زباله بكهولودر ميني لودر كمپرسي آتش نشاني

منودار4: تعداد 
ماشین آالت عمرانی 
و خدماتی خریداری 

شده از محل اعتبارات 
بند ح تبرصه 9 قانون 

بودجه سال 1393 
کشور

تعداد روستای باالی 
20خانوار

تعداد دهیاری تعداد روستا استان ردیف

1.950 1709 2.712 آذربایجان رشقی 1

2.193 1705 3.266 آذربایجان غربی 2

1.029 930 1.696 اردبیل 3

956 865 1.831 اصفهان 4

260 227 355 الربز 5

379 267 668 ایالم 6

391 362 623 بوشهر 7

520 390 756 تهران 8

539 504 766 چهارمحال و بختیاری 9

830 893 1.703 خراسان جنوبی 10

721 708 835 خراسان شالی 11

2.524 2494 3.335 خراسان رضوی 12

2.072 1712 4.055 خوزستان 13

736 644 935 زنجان 14

294 227 589 سمنان 15

2.956 1702 6.553 سیستان و بلوچستان 16

2.317 2082 4.220 فارس 17

609 541 842 قزوین 18

134 104 203 قم 19

1.346 1203 1.702 کردستان 20

2.482 2182 5.177 کرمان 21

1.741 1433 2.632 کرمانشاه 22

722 564 1.676 کهگیلویه و بویراحمد 23

929 863 1.008 گلستان 24

2.001 1837 2.592 گیالن 25

1.561 1075 2.861 لرستان 26

2.426 2060 2.974 مازندران 27

836 762 1.210 مرکزی 28

1.277 1115 1.731 هرمزگان 29

943 763 1.075 همدان 30

440 426 1.143 یزد 31

38.114 32349 61.724 جمع

جدول  شامره 1: تعداد روستاها، دهیاری ها و روستاهای باالی 
20خانوار
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عالوه بر سیاسـت هایی كه باید در سـطح كالن برای رویارویی 
بـا مشـكالت تأمیـن نیـاز دهیاری هـا بـه ماشـین آالت در نظـر 
گرفـت، در سـطح محلـی نیـز الزم اسـت تـا اقدامـات مناسـبی 
توسـط دهیـاری هـا انجـام شـود. در رشایـط كنونـی بـا وجـود 
تعـداد قابـل توجهـی از ماشـین آالت كـه همـه دهیاری هـای 
كشـور در اسـتفاده از آنهـا محـق هسـتند، اسـتفاده مشـرتك از 
ماشـین آالت بـا شـیوه های گوناگـون بهرتیـن اقدام برای پاسـخ 
گویـی بـه تقاضای فزاینـده دهیاری ها در زمینه نیاز به ماشـین 

آالت اسـت.
 بـا توجـه بـه نیـاز دهیاری هـا و در نظـر گرفنت صـالح و رصفه   
آنها،  اسـتفاده از روشـهای مناسـب برای تأمین نیاز دهیاری ها 
بـه ماشـین آالت، دارای اهمیـت زیـادی مـی  باشـد. بـه گونه ای 
كـه دهیاری هـا بتوانند بجـای اقدام به خرید ماشـین آالت مورد 
نیـاز خـود، از روشـهای جایگزین اسـتفاده كنند. بـه این ترتیب 
آشـكار اسـت كـه خریـد ماشـین آالت و تجیهزات فنی مناسـب 
و توزیـع آنهـا بیـن دهیاری ها، بایـد تنها برای تأمین بخشـی از 
نیاز اساسـی و رضوری دهیاری ها پنداشـته شـود و در كنار آن  

از طریـق روشـهای دیگر، نیازهـای دهیاری هـا را مرتفع مناید.
مناسـب ترین رویكردهای جایگزین، تجمیع و اسـتفاده مشرتك 
از ماشـین آالت موجود در اختیار دهیاری هاسـت. این رویكرد 
باعـث اسـتفاده مناسـب از ظرفیـت عملكردی ماشـین آالت در 
اختیـار دهیاری هـا مـی شـود كـه نیازمنـد برنامه ریـزی بـرای 
الزام اسـتفاده مشـرتك از ماشـین آالت تحت متلك دهیاری های 

مجاور می باشـد. 
و  كشـور  در  دهیاری هـا  بـاالی  تعـداد  بـه  توجـه  بـا 
محدودیت هـای مالـی دهیاری هـا، رویارویـی بـا ایـن مشـكل 
نیازمنـد تعییـن سیاسـت هایی بـرای تأمیـن نیـاز دهیاری هـا 
در بـازه زمانـی مناسـب اسـت. ایـن سیاسـت ها بایـد از یـك 
طـرف تضمیـن كننـده تأمیـن نیـاز اولویـت دار دهیاری هـا و 
از طـرف دیگـر ایجـاد فرصـت بـرای حایـت از آنهـا در انجـام 
فعالیت هـای عمرانـی و خدماتـی در روسـتاها باشـد. بـا توجه 
بـه محدودیت اعتبـارات دهیاری هـا و رضورت توجه به بهبود 
وضعیـت روسـتاها، سیاسـت های الزم مـی بایسـت بـر کاهش 
وزن اعتبـارات اختصاصـی دهیـاری ها برای خرید ماشـین آالت 
و اسـتفاده از روش های جایگزین تأکید داشـته باشـند. رویكرد 
نیـاز   مـورد  ماشـین آالت  تأمیـن  بـرای  کـه  پیشـنهادی  هـای 
دهیاری هـا مـی تـوان در نظـر گرفـت بـه رشح ذیل می باشـد:

الف-تجهیـز تدریجـی دهیاری هـا بـه ماشـین آالت عمرانـی و 
خدماتی

بـا توجـه بـه تعـدد دهیاری هـا و نیـاز آنهـا بـه ماشـین آالت، 
تهیـه ماشـین آالت مناسـب بـرای همه آنهـا در یـك دوره زمانی 
كوتـاه مدت امكان پذیر نیسـت. عـالوه بر این، وجـود نیازهای 

بـرای  مالـی الزم  منابـع  تأمیـن  دیگـر دهیاری هـا و رضورت 
مرتفـع سـاخنت آنهـا، ایجـاب می كنـد كـه نیـاز دهیاری هـا بـه 
ماشـین آالت در كنـار سـایر نیازهـای آنهـا مـورد توجـه قـرار 
گیـرد و اعتبـارات دهیاری هـا بـه تناسـب آنهـا تخصیـص یابـد. 
بنابرایـن اختصـاص بخشـی از اعتبـارات دهیـاری ها بـه خرید 
ماشـین آالت و تجهیـزات، راهـكاری منطقـی  بـرای پاسـخگویی 
یـك دوره  ایـن راهـكار در  اجـرای  نیـاز دهیاری هاسـت.  بـه 
زمانـی بلنـد مـدت می توانـد نیازهـای اغلـب دهیاری هـا را به 

ماشـین آالت و تجهیـزات فنـی برطـرف سـازد. 

ب-عدم  متركز ماشین آالت گوناگون در یك روستا
مقایسـه تعـداد دهیاری هـای نیازمنـد ماشـین آالت و تعـداد 
ماشـین آالت موجود نشـان می دهد كه برنامـه تجهیز دهیاری 
هـا عمـالً منی توانـد همپـای افزایـش تعـداد دهیاری هـا پیـش 
رود. در ایـن وضعیـت متركـز ماشـین آالت در یك روسـتا منجر 
بـه تـداوم محرومیـت سـایر روسـتاها می شـود. بـا توجـه بـه 
نقـش درآمدزایـی هـر یـك از انـواع ماشـین آالت، عـدم متركـز 
انـواع ماشـین آالت در یـك روسـتا می توانـد كمك مهمـی برای 

تقویـت مالـی و عملكـردی دهیاری هـا نیـز باشـد. 

ج-الــزام دهیاری هــا بــه اســتفاده مشــرتك از ماشــین آالت 
ــی ــی و خدمات عمران

از آنجـا كـه در اکـرث روسـتاهای كشـور بهـره بـرداری از متـام 
ظرفیت عملكردی اسـمی ماشـین آالت تحت متلـك امکان پذیر 
نیست و بخشی از این ظرفیت متناسب با حجم نیاز دهیاریها 
بـدون اسـتفاده باقـی می مانـد و در گذر زمان هزینه اسـتهالك 
ماشـین آالت را افزایش می دهد، الزام اسـتفاده از ماشـین آالت 
دهیاری هـا بصـورت مشـرتک امـری رضوری بـه نظـر می رسـد 
کـه بـا انجـام این امـر بتوانند بـا ارایه خدمات بـه دهیاری های 
تحـت پوشـش، عـالوه بـر افزایـش سـطح خدمـات رسـانی بـه 
روسـتاها، موجـب بهره برداری بهینـه از ظرفیت های عملكردی 

ماشـین آالت شود. 
تجربیـات گذشـته حاكـی از آن اسـت كـه هـر دهیـاری در پی 
متلـك انواعـی از ماشـین آالت و تجهیـزات مـورد نیـاز بطـور 
مسـتقل مـی باشـد. اما بـا توجه بـه محدودیت منابـع اعتباری 
تحقـق ایـن امـر بـرای همـه دهیـاری ها امـكان پذیر نبـوده و 
رضورت دارد تـا دهیـاری هـا تعامـل بیشـرتی بـا یكدیگـر در 
اسـتفاده از ماشـین آالت در اختیـار داشـته باشـند. از سـوی 
دیگـر بـا توجـه به بررسـی هـای انجـام شـده، نیـاز دهیاری ها  
بـه ماشـین آالت جمـع آوری و حمـل زبالـه در اولویـت  اول و  
ماشـین آالت عمرانی چند منظوره در اولویـت بعدی قرار دارد. 
بـا بررسـی ایـن موضـوع كـه دهیـاری هـا بتواننـد بـا توجه به 
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محدودیـت منابع، همزمان از ماشـین آالت عمرانی و خدماتی 
برخـوردار باشـند، راهكار پیشـنهادی اسـتفاده از ماشـین آالت 
دهیاری هـای مجاور می باشـد. دسـتیابی به ایـن مهم،  نیازمند 
ایجـاد سـاختار و تشـكیالتی مناسـب برای اسـتفاده مشـرتك از 
ماشـین آالت و تجهیـزات فنی مـورد نیاز دهیاری هـا و رفع نیاز 
آنها براسـاس برنامه زمانی مشـخص اسـت. ایجاد چنین ساختار 
و تشـكیالتی بـرای حـذف انحصـار از مالكیـت ماشـین آالت و 
تجهیـزات فنی توسـط یـك دهیاری مشـخص رضورت می یاید. 
بـا گذشـت بیـش از یـک دهـه از فعالیـت دهیـاری هـا در 
حجـم  بـودن  بـاال  همچنیـن  و  روسـتا  بـه  رسـانی  خدمـات 
عملیـات عمرانـی و خدماتـی و از طرفی محدودیـت آنها برای 
برخـورداری از انـواع ماشـین آالت عمرانـی و خدماتـی مـورد 
نیـاز، متهیداتـی بایـد اندیشـیده شـود تـا بـا حداقـل تجهیـزات 
موجود بیشـرتین کارایی را برای خدمات رسـانی داشـته باشند. 
در ایـن رشایـط اسـتفاده از رویكردهایـی مبتنـی بـر همـكاری 
متقابـل دهیاری هـا بـرای اسـتفاده از امكانـات یكدیگـر بـرای 
رفـع نیازهـا مـی توانـد بهرتیـن گزینـه پیـش روی دهیاری هـا 
بـرای رویارویـی با نیازهـا و مشـكالت و محدودیت های تأمین 
آنهـا باشـد. در حـال حـارض برخـی از دهیاری هـا در رسارس 
كشـور از انـواع ماشـین آالت عمرانـی و خدماتـی نظیـر لـودر، 
مینـی لـودر، بكهـو لـودر، تراكتـور، خودروی حمـل زبالـه و ... 
برخوردارنـد كـه می توانند هسـته اولیـه اقـدام دهیاری ها برای 

اسـتفاده مشـرتك در فضای ارتباطات متقابل را تشـكیل دهند. 
ایـن رویكـرد در سـطح محلـی قابـل طـرح اسـت و در سـطح 
ملـی نیز بایـد نیازهـای دهیاری ها با توجه بـه محدودیت های 
منابـع مالـی و نیـاز بـاالی دهیاری ها بصورت هدفمند بررسـی 

و بـر اسـاس آن برنامه ریـزی گردنـد. 
در حال حارض تعداد 32349 دهیاری در كشـور فعال هسـتند 
كـه در مقایسـه بـا محدودیـت منابـع اعتبـاری موجـود ،رقـم 
بسـیار باالیـی اسـت و امـكان تجهیز همه آنها به ماشـین آالت 
منجـر بـه ازبیـن رفـنت فرصـت حایـت از دهیاری هـا بـرای 
انجـام سـایر فعالیت هـای عمرانـی و خدماتی در روسـتاها می 
شـود. ایـن نابرابـری و محدودیـت منجـر بـه لـزوم تبعیـت از 
سیاسـت ها و اهدافـی بلنـد مـدت بـرای تجهیـز دهیاری هـا 
بـه ماشـین آالت می شـود. بـه گونـه ای كـه از یـك طـرف هـم 
فعالیت هـای عمرانـی و خدماتـی دهیاری هـا تحـت پوشـش 
حایتهـای مالـی قـرار گیـرد و هـم دهیاری هـا بـرای تأمیـن 
نیازهـای خـود بـا اسـتفاده از ماشـین آالتی كه بین آنهـا توزیع 
ارتباطـی  مـی شـود بـه همكاری هـای متقابـل و شـبكه های 
مطلوبـی در محیط هـای روسـتایی مبـادرت ورزنـد تـا موجـب 

اسـتقالل و خودكفایـی آن شـود.
هـای  هزینـه  تامیـن  جهـت  دولتـی  اعتبـارات  محدودیـت 
دهیـاری هـا و منابـع مالـی مـورد نیـاز بـرای اجـرای طـرح هـا 
و پـروژه هـای عمرانـی و خدماتی در مناطق روسـتایی کشـور 
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بـه عنـوان مهـم ترین چالش پیـش رو برای برنامه ریـزان حوزه 
روسـتایی مطرح می باشـد. این موضوع تا حدودی باعث شـد 
تـا دهیـاری هـا بـرای اداره امـور روسـتا و پاسـخ گویی بـه نیاز 
روسـتائیان بـه لحـاظ خدمات رسـانی بیشـرت، با دهیـاری های 
روسـتاهای همجوار در سـطح دهسـتان و یا بعضا بخش اقدام 
بـه همـكاری مشـرتك مناینـد که بـا هـدف تجمیع تجهیـزات و 
ماشـین آالت عمرانـی و خدماتـی در اختیـار ، ضمـن افزایـش 
تـوان اجرایـی خـود هزینه های مدیریـت روسـتا را نیز کاهش 

دهند. 

نگهداری  و ساماندهی ماشین آالت 
و  فعالیت هـا  مجموعـه  تعمیـرات  و  نگهـداری  از  منظـور 
عملیاتـی اسـت کـه در جهـت حفـظ ، کنـرتل و افزایـش عمـر 
مفیـد تجهیـزات و ماشـین آالت در رشایـط مطلـوب و یا تغییر 
آن هـا بـه رشایـط مطلوب و تا حـد امکان مطابق با اسـتاندارد 
قابـل قبـول انجام می شـود و این امر مسـتلزم ایجاد یک نظام 
نگهـداری و تعمیـرات مطلوب بوده که مـواردی از قبیل برنامه 
ریـزی نگهـداری و تعمیرات اصالحی ،پیشـگیری ، پیش بینی و 
نحـوه تامیـن قطعات یدکـی ، برنامه ریزی نیروی انسـانی الزم 

و ... را شـامل مـی گردد. 

نظـام هـای نگهـداری و تعمیـرات مجموعه ای اسـت متشـکل 
از روش هـا، فـرم هـا و دسـتورالعمل هایـی کـه اهـداف فـوق 
را بـرآورده مـی سـازد و مدیریـت را در جهـت برنامـه ریـزی و 
نظـارت بهـرت بـر امـور مربوطه یـاری می کند و با اعـال آن ها 

مـی تـوان از امکانـات موجـود حداکـرث اسـتفاده را منود .
به منظور ترسیع در رسـیدن به اهدافی که به آن اشـاره شـده 
باید سـعی در اسـتقرار یک سـازمان نگهـداری و تعمیرات پویا 

و موثـر و افزایـش هاهنگی میان اجـزاء آن منود.
به منظور جلوگیری از اسـتهالك ماشـین آالت و نیز اسـتفاده از 
آنهـا متناسـب با ظرفیت عملكـردی ماشـین آالت رضورت دارد 
تـا ماشـین آالتـی كـه در اختیـار دهیـاری ها قـرار مـی گیرد به 
صـورت بهینـه اسـتفاده گردد كـه این امر مسـتلزم برنامه ریزی 
دقیـق و رعایـت مـوارد ذیـل در سـطوح ملی، اسـتانی و محلی 

می باشـد.
نكات مورد توجه:

سطوح ملی و استانی:
- از آنجـا کـه تجهیـزات و ماشـین آالت بـه عنـوان ابزارهـای 
توسـعه هرمنطقـه محسـوب شـده و خـود هـدف نیسـتند، 
توزیـع آن هـا در سـطح ملـی مـی بایسـت بـر اسـاس اهـداف 

پرونده ویژه



دهیاری ها
ماهنامه آموزشی، پژوهشی و ترویجی

63اسفند ماه  1394/ شامره 46

سال دوازدهم/ اسفند ماه 1394 / شامره 46

ملـی توسـعه روسـتایی و آمایـش رسزمیـن صـورت پذیـرد.
- لزوم توجه به خرید از رشكت های معترب و خدمات پس از 

فروش 
 استفاده از لوازم و قطعات یدکی نامناسب و غیر استاندارد و 
عدم تناسب عرضه این وسایل در ارتباط با تقاضاهای موجود، 
موجب می شود که خدمات فنی از کیفیت الزم برخوردار نبوده 
ودر نتیجه ماشین قادر به تولید نیروی طراحی شده نباشد. رفع 
این نقایص  نیاز به شناخت مساله و برنامه ریزی جهت خرید 

از رشکت های تولید کننده مناسب می باشد.
- انتخـاب و تامیـن ماشـین آالت از رشكـت هـای تولیدكننـده 

معـرت و دارای سـابقه مناسـب
- لزوم ساده بودن تکنولوژی ماشین آالت و تجهیزات

بـا  نـادر و متنـوع ماشـین آالت  انـواع  از تهیـه  - خـودداری 
کارخانـه هـای سـازنده متفـاوت در میـان دهیاریهـای یک 

ن ستا ا
- تامین ماشـین آالت با كاربری سـاده و کیفیت برتر و سـازگار 

با رشایـط آب و هوایی 
- تهیـه یـک طیـف کامـل از ماشـین آالت عمرانـی و خدماتـی 
مـورد نیـاز دهیـاری هـا برای هر دهسـتان، هربخـش ، هر 

شهرسـتان و هراستان 
- تهیه برنامه و بسـته های آموزشـی کاربرد و نگهداری ماشـین 
آالت جهـت ارائـه آموزش های الزم بـه دهیاران و كاربران 

- برنامـه ریـزی بـرای انجـام رسویـس هـای اولیـه و دوره ای از 
ماشـین آالت و تجهیـزات دهیـاری ها  

آالت  ماشـین  ثابـت  تعمیرگاه هـای  وجـود  بـه  توجـه  -لـزوم 
خریـداری شـده در مرکـز هـر اسـتان و یـا هـر شهرسـتان 
- لـزوم توجـه و اطمینـان از وجـود قطعـات و لـوازم یدکـی 

اسـتاندارد در منایندگـی هـای مجـاز
- لـزوم ذكـر مـوارد الزم در خصـوص نـوع و میـزان خدمـات 
دهـی و تعهـدات پـس از فـروش در هنگام انعقـاد قرارداد 

بـا رشکت هـای تولیدکننـده ماشـین آالت
- لزوم توجه به آموزش:

اکرث موارد انحراف از تخصیص بهینه منابع  به دلیل عدم آموزش 
کافی در سطوح مختلف تصمیم گیری و اجرا به وجود آمده 
از  هریک  برای  مناسب  آموزشی  های  برنامه  طراحی  است. 
کاربران باعث افزایش کارائی در سطحی قابل توجه می شود. 
از این رو الزم است تا دوره های آموزشی خاص برای دهیاران 

و كاربران ماشین آالت در نظر گرفته شود.

سطح محلی:
 امـا عـالوه بـه رعایـت نـكات فـوق توسـط سـطوح ملـی و 
اسـتانی، الزم اسـت تـا دهیـاری هـا نیـز بـه عنـوان متولیـان و 

و  نگهـداری  رسویـس،  در  آالت  ماشـین  از  اسـتفاده كنندگان 
تعمیـرات ماشـین آالت توجـه ویـژه ای داشـته باشـند.

-نگهداری خودرو در پارکینگ های مسقف
-بازدیـد فنـی دوره ای کامـل از ماشـین آالت و برطـرف منـودن 

عیـوب احتالی
-ثبت کارکرد سالیانه ماشین آالت در دفاتر مالی
-آمادگی کامل ماشین آالت بصورت شبانه و روز

-رعایت اصول و موارد مرتبط با پوشش بیمه های مورد نیاز
-لـزوم انعقـاد قراردادهـای قانونـی و دقیـق در صـورت اجـاره 

ماشـین آالت
-مانعت از تحویل ماشـین آالت بـه افراد فاقد گواهینامه های 

الزم
- جلوگیـری از غیـر فعـال شـدن ماشـین آالت بـه علـت  تاخیر 

در امـر تعمیرات
قطعـات  از  اسـتفاده  و  مجـاز  هـای  تعمیـرگاه  بـه  مراجعـه 

تعمیـرات هنـگام  در  اسـتاندارد 
- تقویـت وترویـج ارتباطـات و تعامـالت بیشـرت و بهـرت بیـن 
دهیـاری هـا در انجـام فعالیتها ، همـکاری و هاهنگی بین 

نها  آ

نتیجه گیری و پیشنهادها:
بـا توجـه بـه رضورت و اهمیـت اسـتفاده از ماشـین آالت در 
اجـرای پـروژه هـای عمرانـی و خدماتـی توسـط دهیـاری هـا 
و لـزوم ارتقـاء سـطح خدمـات رسـانی بـه روسـتاها، بایـد بـه 
موضـوع ماشـین آالت نـگاه ویـژه داشـت. تجهیـز دهیـاری ها 
بـه ماشـین آالت عـالوه بـر رفـع نیازهـای دهیـاری مـی توانـد 
بـرای روسـتا بـه عنـوان یـك منبـع پایـدار درآمـدی محسـوب 
شـود. امـا آنچـه در ایـن میـان اهمیت دارد، اسـتفاده مناسـب 
و نگهـداری صحیح از ماشـین آالت توسـط دهیـاران و كاربران 
می باشـد. چرا كه مسـتهلك شـدن ماشـین آالت موجب اتالف 
منابـع و ایجـاد وقفـه در فعالیـت هـای دهیـاری شـده و از 
طرفـی دیگـر نیـز درآمدهـای دهیـاری از ایـن محـل مسـكوت 
مـی مانـد. امـا بـا رعایـت همـه ایـن مـوارد، آنچـه كـه حائـز 
اهمیـت اسـت، اسـتفاده بهینـه در راسـتای ظرفیـت عملكردی 
ماشـین آالت می باشـد. بـه گونه ای كه دهیـاری های با تجمیع 
ظرفیت های موجود و اسـتفاده مشـرتك از ماشـین آالت بتوانند 
موجـب افزایـش بازدهـی آنهـا شـوند. عـالوه بـر ایـن، دهیاری 
هـا مـی تواننـد پـس از انجـام امـور عمرانـی و خدماتـی در 
روسـتاهای تحـت پوشـش و بـه منظـور ایجـاد درآمـد پایـدار، 
از ظرفیـت هـای خالـی ماشـین آالت بصـورت اجـاره در قالـب 

قراردادهـای قانونـی و دقیـق بهـره منـد شـوند.
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معرفی روستا

 مقدمه:
روستای هدف گردشگری درسجین به عنوان مركز دهستان درسجین و از توابع بخش مرکزی شهرستان ابهر در 13كیلومرتی جنوب 

شهر ابهر قرار دارد.
منطقه  یك  در  شدن  واقع  همچنین  و  دلیل  همین  به  است.  مرت   1680 دریا  سطح  از  روستا  این  ارتفاع  میانگین 
باشد.  زمستان رسد  و  پاییز  در  و  معتدل  تابستان  و  بهار  فصول  در  درسجین  روستای  هوای  و  آب  شده  موجب   كوهستانی 
رودخانه  می شود.  محدود  خلف سار  کوه  به  غربی  شال  از  و  دربند  کوه  به  غربی  جنوب  و  جنوب  از  روستا  این 
می گذرد.  روستا  این  غربی  جنوب  از  می گیرد،  رسچشمه  چشمه  سیه  و  دربند  کوه های  از  که   درسجین چای 
منطقه ابهر و نواحی اطراف ابهررود که به زبان محلی ابهرچای نامیده می شود، از نخستین زیستگاه های انسانی در ایران است 
و پیشینه تاریخی طوالنی دارد، روستای درسجین نیز ازاین قاعدخ مستثی نیست. مردم روستای درسجین به زبان های بختیاری و 

ترکی صحبت می كنند و مسلان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند. 

درسجین 
روستایی از دوردست تاریخ در دل کوهستان

حسن قدیانی- كارشناس دفرت هاهنگی عمرانی و خدمات روستایی
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این روستا قدمتی چند صد ساله داشته و از پنج طایفٔه اصلی و 
بزرگ عزیزخانی )نوادگان اسی خان بزرگ(، دودانگه )نوادگان 
عظیم خان(، قدیمی، طاهری )نوادگان حاج صالح( و رجبی 
تشکیل شده است که هر کدام در گذشته دارای بزرگانی بودند 
که اداره روستا بر عهده آنها بود از خوانین مشهور این روستا 
محمد)خاندان  و  قدیمی(  )خاندان  خان  عیوض  به  می توان 
كه  کرد  اشاره  عزیزخانی(  )خاندان  صادق  حاج  عزیزخانی(، 
و  روستا  حدود  تعیین  قبیل  از  روستا  در  را  مهمی  اقدامات 
حفر قنات برای استفاده عموم شامل می شود که قنات مذكور 
تا حدود سال 1385 تنها منبع آب آشامیدنی روستا به شار 

می رفت.
 محله های اصلی روستا عبارتند از: محله پایین، محله باال، در
 قاال )قلعه(، پشت قاال، گول )در زبان محلی به محل جمع شدن

آب می گویند( و میدان روستا
 همچنین محله های دیگری نیز در قدیم در روستا وجود داشته
 است که به مرور زمان از تعداد سکنه آنها کاسته شده و به
 بیرون روستا در کنار جاده اصلی مهاجرت کرده اند، که از آن

.جمله به محله قاروقچی ها می توان اشاره کرد
 از علل این جابجایی می توان به خشک شدن چشمه ها، بافت

.فرسوده منازل قدیمی، نزدیكی به شهر ابهر و ... اشاره کرد
دسرتسی به روستای درسجین از طریق جاده ای آسفالته از شهر 

ابهر به طول 13 كیلومرت است. 
درسجین  روستای  ثابت  1390، جمعیت  سال  در رسشاری  
هوای  و  آب  به  توجه  با  ولی  است.  شده  گزارش  نفر   437

بسیار خوب و فرح بخش و نیز طبیعت زیبای آن در فصول 
می باشد.    متغیر  بسیار  روستا  جمعیت  تابستان،  و   بهار 
باغداری  زراعی،  فعالیت های  طریق  از  مردم  بیشرت  درآمد 
به  درسجین  روستای  در  زراعت  می شود.  تأمین  دامداری  و 
روش های آبی و دیم انجام می گیرد و از فرآورده های مهم آن 
می توان به گندم و جو اشاره کرد. این روستا دارای زمین های 
پهناور برای کشت گندم در حدود 2200 هکتار است. انگور، 
زردآلو، گردو و فندق از جمله محصوالت رسدرختی روستا است. 

	آب و هوای روستا
 یکی از ویژگی های منحرص به فرد روستا وجود چشمه، رودخانه
 و منابع زیر زمینی آب شیرین است که موجب خنک بودن
 هوای روستا در تابستان است. وضعیت آب و هوای این روستا
 در پاییز و زمستان رسد و در  بهار معتدل است. در تابستان
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 بیشینه دما در روستا به بیش از 34 درجه منی رسد و در زمستان
.کمینه دما تا 20 درجه زیر صفر نیز ثبت شده است

آثار باستانی و طبیعت دل پذیر روستا
ناحیه کوهستانی  استقرار در یک  به دلیل  روستای درسجین 
انگیز  دل  مناظر  و  زیبا  بسیار  چشم اندازهای  و  طبیعت  از 
برخوردار است. ارتفاعات دربند و خلف سار به ویژه در فصل 
بهار از گل های زیبای وحشی پوشیده می شوند و مناظر رسسبز 

و دلفریبی پدید می آورند.
کنار روستا، موجبات شکل گیری  از  جریان رودخانه درسجین 
بهار  فصول  در  و  آورده  فراهم  را  آن  اطراف  مزارع  و  باغ ها 
روستا  به  کننده ای  مسحور  و  زیبا  بسیار  فضای  تابستان  و 
 می بخشد كه به طور قطع هر گردشگری را به وجد می آورد.
انواع گیاهان و گل های دارویی از قبیل بابونه، گاوزبان، ختمی، 
رنگارنگ  وحشی  گل های  دیگر  انواع  و  خاکشیر  پرسیاوشان، 
دامنه کوه های اطراف روستا را می پوشانند و فضایی رسشار از 
عطرها و رنگ های متنوع را پدید می آورند. در پیرامون روستای 
درسجین حیواناتی از قبیل شغال، گرگ، روباه، خرگوش و انواع 

پرندگان بومی مانند کبک زندگی می کنند. 
آثار تاریخی ارزشمندی نیز در روستای درسجین وجود دارد. 
بافت تاریخی، الگوی معاری روستایی، میدانگاه عمومی، برج 
و باروی کهن، بقایای قلعه قدیمی و مسجد قدیمی از جمله 
این آثار است که می تواند مورد بازدید گردشگران قرار گیرد. 
قدیمی  دژ  به  روستا می توان  تاریخی  آثار  دیگر  از  همچنین 

اشاره کرد كه دارای قدمت و ارزش تاریخی بسیار است.

 بافت زیبا و تاریخی روستا به عنوان مهم ترین جاذبه گردشگری آن
یكی از دالیل مهم انتخاب روستای درسجین به عنوان یکی از 
روستاهای هدف گردشگری استان زنجان، داشنت بافت قدیمی 
و شبکه پر پیچ و خم معابر روستا است. به واقع بافت زیبا و 

تاریخی روستا مهم ترین جاذبه گردشگری آن می باشد. 
روستای درسجین به دلیل استقرار در ناحیه ای کوهستانی، بافت 
مسکونی متمرکزی دارد. بافت تاریخی روستا متأثر از ویژگی های 
معاری سنتی سکونت گاه های انسانی در ایران است. به طوری 
كه غالب خانه های بخش قدیمی روستا، به صورت یک طبقه 
و به هم چسبیده اند، برخی از خانه ها نیز دو اشکوبه است. 
سال می رسد.  صد  چند  به  روستا  خانه های  از  برخی   قدمت 
مصالح به کار رفته در خانه های قدیمی غالباً شامل سنگ، گِل، 
خشت و چوب است، ولی در بعضی از خانه های بازسازی شده، 
از مصالح جدیدتر آجر و سیان نیز استفاده شده است. بناهای 
از خوانین درسجین شکوه خاصی دارند.  باقی مانده  قدیمی 
طاق قوسی، منا، سکوهای طرفین در ورودی که با گل میخ ها و 
کوبه های فلزی تزیین گردیده است، از جمله وی  ژگی های یکی 
از بناهای قدیمی روستاست که قابلیت های گردشگری مناسب  

به عنوان موزه روستایی دارد. 
بخشی از بافت مسكونی روستا باتوجه به قدمت و زیبایی آن 
در زمره بافت های تاریخی و با ارزش روستایی در كشور قرار 
گرفته است. لذا مرمت و ساماندهی آن از سال 1388 با اعتباری 
بالغ بر 8 میلیارد ریال آغاز شده و در حال حارض رو به امتام می 
باشد، كه با توجه به زیبایی آن می تواند برای كلیه گردشگران 

داخلی و خارجی بسیار جالب توجه باشد.   

معرفی روستا
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 در قسـمت بـاالی مركـز روسـتا میدانـگاه تقریبـا بزرگـی قـرار
 دارد کـه بـه صـورت مربـع شـکل می باشـد کـه دور تـا دور آن
 را خانه هـا احاطـه کـرده و پنجـره هـای خانـه ها کـه دو طبقه
 هـم هسـتند مـرشف به میدان می باشـد، خانه ها همـه دارای
 بالکنهایـی هسـتند كـه دارای نرده که روی آنها گلدان گذاشـته
 شـده مـی باشـند. دور تـا دور میـدان سـکو یا هان پیرنشـین
 برای نشسـنت مردم سـاخته شـده و یک سـکوی بزرگ در وسط
 میـدان در كنـار درخـت چنـار و رسو وجود دارد کـه همه اینها
 زیبایـی خاصـی را بـه ایـن میدان بخشـیده اسـت. اسـم کوچه
 وخیابان را برحسـب موقعیت نشـانه و یا شـاخصی مثل میدان
 قلعـه یـا به نام کسـی کـه در آن محـل معروف بـوده صدا می

.کردند
 ایـن میـدان معمـوال در طـول روز پاتوق افرادی سـت که نیمه
 وقـت دسـت از کار کشـیده و بـرای رفـع خسـتگی و تنـوع به
 آنجا می آیند و یا معموال در هنگام غروب آفتاب در تابسـتان
 کـه هـوا خنـک مـی شـود مـردان روسـتا دور هـم جمـع شـده
 و بـا همدیگـر صحبـت مـی کننـد و بعضـی اوقـات در میـان
 صحبت هـا خریـد و فـروش و تجارتـی هـم انجـام مـی شـود .
 صبح هـا نیـز به عنوان محلـی برای جمع آوری گوسـفندانی که
 قراراسـت توسـط چوپـان بـه صحـرا بـرده شـود مورد اسـتفاده

 .اهالـی قـرار می گیرد

آیین ها و مراسم سنتی روستا
 از مهم ترین انواع آیین ها و رسم های رایج در روستا می توان
 به برگزاری عیدهای ملی و مذهبی و جشن های عروسی اشاره

.كرد
 اعیاد ملی و مذهبی در مجموع مانند سـایر نواحی روسـتایی 
 زنجـان برگـزار می شـوند. جشـن هـای عروسـی نیـز بـا شـكوه
 خاصـی و كامـالً مطابـق بـا رسـوم و سـنتهای قدیمـی برگـزار
 مـی شـود و عـروس بـا نـوای سـاز و دهـل بـه خانه دامـاد می
 رود.  برگـزاری مراسـم عـزاداری  عمومـی و خصوصـی نیـز در
 مناسـبت های مختلف در میان مردم روسـتا رواج دارد. برگزاری
 عـزاداری در ایـام شـهادت سـاالر شـهیدان حـرت اباعبداللـه
 الحسـین )ع( و یـاران باوفایـش بـا شـكوه بسـیاری انجـام مـی
 شـود. بـه طـوری كـه در تاسـوعا و عاشـورای حسـینی روسـتا
 مملـو از كسـانی اسـت كـه از شـهر ابهـر و روسـتاهای اطراف
 بـرای عـزاداری بـه روسـتای درسـجین آمده انـد. همچنیـن از
 قدیم االیـام در ایـن روسـتا تعزیه و شـبیه خوانی مرسـوم بوده
 اسـت که از بزرگان این امر در روسـتا می توان به حاج اسـحق
 عزیزخانـی، امیـد قدیمـی، حـاج خانعلی، مختار طاهری، سـید
 حسـین دودانگـه، نعمـت عزیزخانـی و محمود طاهری اشـاره

.کـرد. کارگـردان و تعزیـه گـردان عیـن الله بوده اسـت

ضمناً در شب های ماه مبارك رمضان به ویژه  در شب های 
قدر نیز در روستا مراسم مختلفی با رشكت اقشار مردم برگزار 
می شود و مردم تا سحر به تالوت قرآن و ذكر دعا و نیایش 

می پردازند.

 غذاهای سنتی و صنایع دستی روستا
دارای  زمین  ایران  روستاهای  سایر  هانند  درسجین  روستای 
غذاهای بسیار لذیذ محلی است. كه از آن جمله می توان به به 
آبگوشت و کباب اشاره كرد كه با نوع و روش خاصی در روستا 
به طبخ می رسد. ضمناً انواع آش ها و نان های محلی نیز در 
زمره غذاهای خوشمزه روستای درسجین قرار دارد كه می تواند 

به مذاق گردشگران بسیار خوش آید. 
در زمانی كه برف می بارد مردم روستا مقداری برف متیز را 
برداشته و روی آن ِدشوی )دوشاب( خارِوندی )خرمالو وحشی( 
و یا ِدشوی دیگری می ریختند و می خوردند . به این خوردنی 

»َورِف دشو« یا »برف شیره« می گویند.
ضمناً فعالیت در زمینه صنایع دستی مانند قالی بافی، گلیم بافی 
و جاجیم بافی نیز در روستا از دیرباز در روستا معمول بوده 
و هم اكنون نیز رواج دارد. گردشگرانی كه از روستای درسجین 
بازدید می كنند می توانند این محصوالت را از فروشندگان محلی 
خریداری منایند و به عنوان سوغاتی به شهر و دیار خود بربند.
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پوشش سنتی و بومی مردم روستا
در قدیـم االیـام مـردان روسـتا و بـه طـور كل مـردان منطقـه  
معمـوال چنـد منونـه کاله بـه رس مـی گذاشـتند که منونـه آن ها 
منـدی، نخـی، دوردار، شـاپوری و نقابدار برای آفتـاب بوده و از 
کفش هـای شـب رو السـتیکی و پالسـتیکی و کفش های چرمی 
خـوب کـه هـر کـدام تقریبـا بـرای کارخاصی پوشـیده می شـد، 
اسـتفاده می كردنـد. چکمـه و پوتیـن نیز در زمسـتان بـا توجه 
بـه رسدسـیر و برفگیر بودن روسـتا از اهمیـت باالیی برخوردار 

بوده اسـت. 
 لبـاس مـردان معمـوالً کـت و شـلوار، لباس هـای کوتـاه و بلنـد
 محلـی بـوده و سـیدها نیز از عبا و لباسـهای بلنـد و مخصوص
 اسـتفاده می کردنـد و اکـرثا تسـبیح های مختلـف بـه دسـت
 داشـتند. در قدیم بعضی لباس ها، کفش ها و تسـبیح ها نشـانه
 شـخصیت افـراد بـود. یـک عده تسـبیح ریز صدتایی بـرای مناز
 و صلـوات اسـتفاده میکردنـد. عـده ای هـم تسـبیح هایی بـا
 مهره هـای درشـت که نشـانه تقریبـا جوانان و پهلوانـان بود به

.دسـت داشـتند و عـده ای تسـبیح هـای معمولی
 اغلـب مـردم هـم عـالوه بـرگاو و گوسـفند و غیره دارای اسـب
 هـم بودنـد که بـرای مهانی های رسـمی و راه هـای دور از آن
 اسـتفاده مـی کردند. بـه علت نا امن بـودن در قدیم تقریبا در
 هـر خانه یک سـگ نگهبان وجود داشـت کـه از ورود و خروج

.افـراد بیگانـه جلو گیـری می کرد
 در قدیـم زنـان رورسی هـای محلی بلندی داشـتند مثل چامله و

 چـارق کـردی کـه چند مرت پارچه رنگی یا سـیاه و غیـره را چند
 دور دور رس مـی بسـتند و مدل هایـی هـم بـه آن می دادنـد و
 بعضی هـا هـم رورسی کاموایـی پارچه ای اسـتفاده مـی کردند.
 از لباسـهای خـوب و مخملـی قرمز و غیره کـه بلند بود و دامن
 چیـن دار هـزار تـرک بـود کـه اطرافشـان را تانـوک انگشـتان
 می پوشـاند. اغلـب زنـان چـادر بـه رس می کردنـد چادر منـاز با
 چـادر مهـان و غیـره فـرق داشـت. یـک نـوع لباس کـه به آن
 لحجـه محلـی پاچین گفته می شـود لباس گشـاد و دارای دامن
 چیـن دار و سـاده پهـن و گشـاد کـه معمـوال بـه علـت خنـک

 .بودن در تابسـتان اسـتفاده می شـد
 بـرای زیـورآالت از مهـره های درشـت و کوچـک گردن بند های
 بلنـد، گوشـواره و دسـتبند درسـت کـرده و بـه جـای زیـورآالت
 طـال و نقـره اسـتفاده مـی كردنـد. پولهـای سـکه ای را سـوراخ

.کـرده و داخـل نخـی انداختـه و بـه گـردن مـی انداختند
 حتـی گاهـی از دانـه هـای علفهـا بـرای زیبایـی چنـد روزه از
 یـک رسی دانـه هـای گلهـای طبیعـی بـرای گـردن بنـد بچه ها
 اسـتفاده مـی شـد و چنـد روزی روحیـه بچـه عـوض شـده و
 شـادی آفریـن بـود در کل از امکانـات موجـود اسـتفاده زیادی
 می کردنـد و انسـانها خوب سـاده و قانعی بودنـد. هر چند كه
 امـروزه بـه دلیـل صنعتی شـدن و ورود تكنولوژی به روسـتاها
 در روسـتای درسـجین نیـز هانند سـایر روسـتاهای كشـور به
 نـدرت مـی تـوان نشـانی از آنچـه در سـطور بـاال توصیف شـد

.مشـاهده منود

معرفی روستا
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بررسی تجربه مدیریت 
محلی در كره جنوبی 1

1 . این مقاله در نخستین هایش علمی »مدیریت 
روستایی و توسعه پایدار« پذیرفته و در مجموعه 

مقاالت هایش،  منترش شده است.

زهرا سلیامنی
 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

نشاط امیدوار
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

تجربیات جهانی
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تجربیات جهانی

مقدمه
اندیشه اداری و دانش مدیریتی و به ویژه هدایت و رهربی موضوعی است که همراه با زندگی اجتاعی انسان و حتی پیش از 
آن نیز مطرح بوده است ) حقیقی، 1378: 5( و از طرفی مدیریت مهمرتین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه 
است و روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب را کنرتل می کند. روستاها به منزله مکان هایی خاص با شیوه زندگی و 
فعالیت هایی متفاوت نسبت به شهرها نیازمند الگوی مدیریتی مجزا و منطبق با رشایط اقتصادی، اجتاعی و بوم شناختی حاکم بر 
روستا هستند )افتخاری و همکاران، 1386: 1(. از این رو، همواره روستاها به مثابه نخستین واحدهای اجتاعی و مرکز استقرار و 
اسکان انسان ها از سازمان اجتاعی و مدیریت بهره مند بوده اند ) طالب، 1376: 5(. در کشورهای در حال توسعه، شناسایی جامع 
ساختار حکومت محلی مسئله ای کلیدی به شار می رود ) Zhang et al, 2002: 3(؛ زیرا با توجه به وجود جمعیت های آسیب 
پذیر در نواحی روستایی که اغلب به خدمات ارائه شده از سوی سطوح باالتر دولت دسرتسی ندارند؛ تکیه بر جوامع محلی برای 
تامین نیازهای اساسی مقوله ای بنیادی است ) World Bank, 2009(. با توجه به اینکه تجارب موفق سایر کشورها و بهره گیری از 
آن یکی از روش های علمی حل مسائل و مشکالت فرایند توسعه و مدیریت روستایی به شار می رود،  لذا در پژوهش حارض تالش 
شده که حکومت محلی و شیوه مدیریت محلی در کره جنوبی بررسی شود و از طرفی چون کشور کره جنوبی در سال های اخیر 
در زمینه مدریت محلی دارای تجربه های موفق بوده است تجربه کشور مذکور و موفقیت های آن می تواند برای مدیریت محلی 
در کشور مورد استفاده قرار گیرد. لذا می توان گفت که سوال پژوهش حارض به این صورت مطرح می شود: آیا می توان مدیریت 

محلی موجود در کره جنوبی را یک مدیریت موفق دانست؟
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سال دوازدهم/ اسفند ماه 1394 / شامره 46

مدیریت روستایی
مدیریت و اداره هر روستا به دلیل تفاوت های مکانی و تنوع 
قومی و فرهنگی و عوامل تاثیرگذار بر آن، موضوع و مفهومی 
پیچیده است. بنابراین تعریفی جامع و مانع برای تبیین این 
مفهوم در یک جمله یا پاراگراف بسیار مشکل است. از سوی 
دیگر حوزه فعالیت مدیریت روستایی بی نهایت نیست و تنها 
بخشی از امور رصفا محلی و مرتبط با امور عمومی روستا را 
باید پیگیری مناید و محدوده جغرافیایی حاکمیت آنها محدود 
به مرزهای روستا خواهد شد که محدوده آن توسط قوانین 
و مقررات حکومت مشخص می شود. بر این اساس مدیریت 

روستایی را می توان به صورت زیر تعریف منود:
»مدیریت روستایی شامل اداره امور محلی یک روستا بوسیله 
تعریف  همچنین  است«.  محل  مردم  منایندگان  از  گروهی 
دیگری نیز می توان برای مدیریت روستایی با توجه به موارد 

یاد شده ارائه کرد:
»مدیریت روستایی جزئی از حکومت ملی یک کشور است که 
عمدتا با موضوعات محلی و اداره امور یک روستا رسو کار دارد 

و اولویت کاری آن در قالب قوانین  مقررات تعیین می شود«.
از  ای  مجموعه  روستایی  مدیریت  گفت  می توان  واقع  در 
فرآیندها و سازوکارهایی رسمی و غیر رسمی با حضور بازیگران 
محلی و ملی برای اداره امور محلی روستا و روستاییان درجهت 
بهبود شاخص های زندگی روستاییان می باشد. به طوریکه فرآیند 
توسعه پایدار روستایی را به نحوی تقویت مناید که در سطح 
متعارف جامعه، زمینه و محیط مناسبی برای زندگی راحت تر 
و کارآمد روستاییان، به تناسب ویژگی های اجتاعی و اقتصادی 
دیگر،  عبارت  به   .)35  :1393 آستانه،  دربان   ( شود  فراهم 
مدیریت روستایی علم »تلفیق و تنظیم عوامل مختلف طبیعی، 
انسانی، اقتصادی و... در جامعه روستایی« است )طالب، 1375: 
5(. می توان گفت که مدیریت روستایی در واقع فرایند سازمان 
دهی و هدایت جامعه روستایی از طریق شکل دهی سازمان ها 
و نهادهای دست اندرکار در اداره مناطق روستایی است. این 
سازمان ها و نهادها ابزارهای تامین هدف های جامعه روستایی 
به خواسته ها  توجه  با  را  آنها  هستند، هدف هایی که مردم 
به  توجه  با  و می کنند.  کرده  ترسیم  امکانات موجود خود  و 
اینکه موفقیت و شکست هر سازمان در دستیابی به اهداف و 
انجام وظایفش متکی به مدیریت آن است. روستا نیز به عنوان 
نیست.  آن مستثنی  از  فعالیت  یک سازمان فضای زیست – 
اما در فرآیند مدیریت روستایی جدید بازیگران اصلی صحنه 
مدیریت سه نهاد مردم، دولت و بازار هستند که طی فرآیندی 
برنامه های توسعه روستایی را تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی 
می کنند. بنابراین می توان هدف مدیریت روستایی را ایجاد یک 
رابطه منطقی و تنظیم شده بین انسان و محیط برای رسیدن 

به رضایت مندی و خوشنودی در زندگی مردم مناطق روستایی 
دانست که در راس آن وجود عنرصی برای برنامه ریزی آینده 
و اداره امور کنونی روستا رضوری است؛ و این عنرص باید از 
و  )دولت  بیرونی  نیروهای  فعال  و  متعادل  همکاری  طریق 
بازار( و درونی )مردم محلی، تشکل ها و سازمان های محلی( 
صورت گیرد )رکن الدین افتخاری و دیگران، 1386: 7(. )شکل1(

شکل 1- فرآیند برنامه ریزی و مدیریت روستایی )رکن الدین 
افتخاری و دیگران، 1386: 7(

حكومت محلی
حکومـت محلـی سـازمانی عمومی اسـت کـه براسـاس قوانین 
عمومـی و یـا اساسـی کشـور در قسـمتی از خـاک آن ایجـاد 
می گـردد تـا در محـدوده ای مشـخص شـده، خدماتـی را کـه 
کامـال محلـی اند برای سـاکنان آن محدوده تامین کند )شـارما، 
2004: 5 و مقیمـی، 1384: 39(. حکومت هـای محلـی دارای 
محـدوده مشـخص، جمعیت معیـن، سـازمان و امتیازهای الزم 
بـرای انجـام وظایف محلی هسـتند. این نهاد دارای شـخصیت 
حقوقی، اختیار وضع عوارض و بودجه مسـتقل اسـت و صفت 
مشـخصه ی آنهـا ایـن اسـت کـه فاقـد اقتـدار عالیـه سیاسـی 
هسـتند )Chandler, 2002, 2(. تونـی بایـرن حکومـت محلی 
را اینگونـه تعریـف می کنـد: حکومـت محلـی شـامل مدیریت 
امور عمومی هر محله بوسـیله یک هیأت اجرایی از منایندگان 
مـردم محـل اسـت. چنیـن موجودیتـی اگرچـه در بسـیاری از 
مـوارد تابع حکومت مرکزی اسـت، ولی از قدرت تصمیم گیری 
قابـل مالحظـه ای برخـوردار اسـت)بایرن و گریفیـن،1:1983(. 
در ایـن تعریـف اسـتقالل حکومت یا مدیریـت محلی بصورت 
محـدود در نظـر گرفته شـده اسـت ولی در عین حـال انتخابی 
بـودن هیـأت اجرایـی مـورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. بنابراین 
حکومـت محلـی موجودیتـی سـازمان یافتـه اسـت کـه دارای 
مشـخصه های حکومتـی بـوده و از اسـتقالل اداری و مالـی و 
نـه سیاسـی قابل مالحظه ای برخوردار باشـد و هـدف از ایجاد 
آن ارائـه خدمـات عمومـی بـه مردم محـل با حداکـرث کارایی و 

اسـت)مقیمی،40:1382(. اثربخشی 
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مدیریت محلی در کره جنوبی
کره جنوبی که به اختصار کره خوانده می شود، در بخش جنوبی 
شبه جزیره کره و در محدوده 37 درجه و 33 دقیقه و 57 ثانیه 
عرض شالی و 126 درجه و 58 دقیقه و 41 ثانیه طول رشقی واقع 
شده است که به سمت جنوب شال رشقی آسیا گسرتش یافته 
است. کره از شال در کنار چین و روسیه و از رشق در مجاورت 
دریای ژاپن قرار گرفته است. براساس آمار سال 2013 جمعیت این 
کشور 66 میلیون نفر با نرخ رشد طبیعی 0.5 درصد می باشد که 
مساحت آن  99538 کیلومرت مربع است. رشد رسیع صنایع و اقتصاد 
در دهه 1960 باعث ایجاد فرصت های شغلی زیاد در شهرها و 
مهاجرت رسیع از روستا به شهر و افزایش جمعیت شهرها گردیده 
است به گونه ای که تا پایان سال 2002 بیش از 10 میلیون نفر از 
جمعیت این کشور در شهر سئول که پایتخت این کشور می باشد 
زندگی می کرده اند. 47.3 درصد از کل جمعیت این کشور در شش 

شهر بزرگ از جمله سئول زندگی می کنند )باقری، 1376(. 
199020002010

1123167895896328943210جمعیت روستایی

رشد جمعیت روستایی 
)سالیانه به درصد(

-5.4-0.5-0.8

رشد جمعیت روستایی
)کل جمعیت به درصد(

26.220.418.1

316373223741836840466790جمعیت شهری

رشد جمعیت شهری
)سالیانه به درصد(

3.61.20.7

جدول1- جمعیت شهری و روستایی کره جنوبی  
ماخذ: بانک جهانی،2013

نقشه1- نقشه تقسیامت سیاسی کره جنوبی
)FITA , 2006(

      حکومت این کشور جمهوری بوده و قوه مقننه آن از یک 
مجلس ملی با 231 عضو)برای یک دوره شش ساله( تشکیل 
شده است. قانون اساسی موجود در سال 1948 تدوین گردید 
و در سال 1972 اصالحاتی بر آن افزوده شده است. بر اساس 
یک  استان،   8 دارای  جنوبی  کره  کشوری،  تقسیات  آخرین 
استان خودمختار، شـش مادر شـهر و یک شهر ویژه1 می باشد 
با  پایتخت و شهـر ویژه کره جنوبی  )جدول شارۀ(.  سئول 
جمعیت 10/3 میلیون نفر در سال 2006 پرجمعیت ترین شهر 
 3/65 با  بوسان  شهرهای  آن  از  بعد  و  می شود  محسوب  آن 
میلیون نفر، اینچئون با 2/63 میلیون نفر، دائگو با 2/53 میلیون 
نفر، دائجیون با 1/46 میلیون نفر، گوانگجیو با 1/41 میلیون 
نفر و اولسان با 1/1 میلیون نفر پرجمعت ترین شهرهای کره 

.)1997 ,Cumings( جنوبی در سال 2006محسوب می شوند

شکل 2- تقسیامت سیاسی حکومت محلی، منبع: دربان 
آستانه، جزوه کالسی،93

تقسیمات سیاسی 
باید  حداقل  که  است  استان  تقسیات  از  یکی   : )Si( سی 

150.000 نفر جمعیت را دارا باشد. 
با  شهرستانهایی  و  است  اروپا  در  منطقه  معادل   : )Gu( گو 
و  چئونگجو  سوان،  )مانند  نفر   500000 از  بیش  جمعیت 

جئونجو( گو نامیده می شوند.
گان )Gun(: یکی از تقسیات استان ) مشابه Si( است با این 
تفاوت که دارای جمعیتی کمرت از 150000 نفر می باشد و از 
این جهت قابل مقایسه با مناطق غیر شهری بریتانیا است. از 

طرفی گان به محالتی به نام دانگ )Dong( تقسیم می شود.
ایوپ )Eup( : شبیه به واحد شهر است. در واقع از بخش های 

استان می باشد که دارای جمعیتی کمرت از 500000 نفر است.
میون )Myeon(: یکی از بخش های ایوپ محسوب می شود که 
دارای جمعیتی کمرت از ایوپ بوده و می توان گفت به عنوان 
به  میون  است.  شهرستان  یا  استان  روستایی  مناطق  مناینده 

1  - در کره جنوبی و شالی شهرهای ویژه، مادر شهر ها و شهرهای خود 
بنابراین  بوده  استان ها  با  برابری  جایگاه  دارای  که  شهرهایی اند  مختار 
هانند استان ها برخوردار از ارتباط مستقیم با حکومت مرکزی هستند 

.)2006 ,Wikipedia(

تجربیات جهانی
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روستاهای مختلف )Ree( تقسیم می شود.
اولیه )Gu( محسوب  دونگ )Dong(: دونگ بخش اصلی و 
می شود و در برخی موارد دونگ قانونی به چند دونگ اداری 
تقسیم می شود و از طرفی دونگ های اداری توسط شاره از 
یگدیگر جدا می شوند در چنین مواردی هر دونگ اداری، اداره 
و کارکنان مخصوص به خود را داراست. بخش اولیه یک دونگ، 
Tong نامیده می شود. برخی از دونگ های پرجمعیت به طور 
جداگانه به محله هایی به نام گا )Ga( تقسیم می شوند که این 
محالت در تقسیات کشوری دارای سطوح جداگانه ای منی 
باشند و فقط جهت استفاده در آدرس ها به کار برده می شوند. 
بسیاری از معابر بزرگ در سئول، سوان، و سایر شهرستانها نیز 

به) Ga( تقسیم می شوند.
در واقع می توان گفت شهرستان ها شامل سطوح و زیربخش های 
.2013 ,kyung ((مختلف از جمله ایوپ، گان و میون می باشند

تاریخچه مدیریت محلی
طوالنـی  سـابقه  دارای  محلـی  خودمختـاری  زمینـه  در  کـره 
می باشـد کـه بـه صـورت موسسـات غیـر رسـمی بـه منظـور 
افزایـش مشـارکت مـردم ایجـاد شـده انـد. هانـگ یـاک و کـی 
منونـه ای ازایـن موسسـات داوطلبانـه می باشـد که در تشـکیل 
ایـن موسسـات اعضـای جامعه نقش بسـیار مهمی داشـته اند. 
این دو موسسـه از زمان سلسـله کوریو )935-1392( و سلسـله 
اسـت.  بـوده  غالـب  کـره  کشـور  )1910- 1392(در  چوسـان 
موسسـه کـی هنـوز هـم در شـکل های مختلف در این کشـور 
وجـود دارد. بـا وجـود چنین موسسـاتی، جمهوری کـره در طی 
قرن هـای زیـادی بـه صـورت یـک کشـور بسـیار متمرکـز بوده 
اسـت. در اواخـر دوره سلسـله چوسـان و دوره اسـتعار ژاپـن 
بـر کـره )1910-1945(، دولـت مرکـزی بـه عنـوان تنهـا قـدرت 
حاکـم در کشـور بـوده اسـت. در ایـن دوره مدیـران محلـی به 
طـور مسـتقیم یا غیر مسـتقیم توسـط دولـت مرکـزی انتخاب 
می شـدند و شـوراهای محلی وجود نداشـته اسـت. با این حال 

هنگ یاک و کی وجود داشـته اسـت. تا اینکه بعد از اسـتقالل 
یافـنت کـره جنوبـی یک مفهـوم جدیدی از خودمختـاری محلی 

در ایـن کشـور بـه وجـود آمد.  
در زمانـی کـه دولـت نظامـی آمریـکا )1945-1948( در کـره 
حضـور داشـت، خودمختـاری محلی بـه عنوان زیربنـای نهادی 
بـرای دموکراسـی در میـان مـردم از اهمیـت زیـادی برخـوردار 
بـود تـا اینکـه در زمـان دولـت ایسـونگان ری در سـال 1949 
قانـون خـود مختـاری محلـی بـه تصویـب رسـید. براسـاس این 
قانـون دولت هـای محلـی شـامل شـوراهای محلـی و نهادهای 
اجرایـی می باشـد کـه اعضای این شـورا از طریق رای مسـتقیم 
مـردم انتخـاب می شـود در حالـی کـه مدیـر اجرایـی توسـط 
دولـت مرکـزی منصـوب می شـود. بـا این حـال، بین سـال های 
1956 و 1960 سیسـتم انتخاباتـی تغییـر پیـدا کـرد؛ بـه ایـن 
صـورت کـه بـه مـردم اجـازه داده شـد کـه خودشـان مدیـر 
اجرایـی را انتخـاب کنند اما در سـال 1961 این سیسـتم دوباره 
تغییـر یافـت و مدیر اجرایی را دولت مرکـزی منصوب می کرد. 
اگرچـه وجود حکومـت محلی در کره اغلـب اختالفات موجود 
بیـن نهادهـای اجرایـی و شـورایی را از بیـن بـرده بـود امـا در 

سـال 1961 حکومـت محلـی بـه طـور کلـی از بیـن رفت. 
در سال 1963، با ایجاد نظام جمهوری، اوضاع سیاسی به حالت 
عادی بازگشت؛ اما حکومت محلی بازسازی نشد. تا اینکه در 
سال 1995 دولت کیم یانگ سام روی کار آمد و در این دوره 
انتخابات برای تعیین اعضای شورای محلی برگزار شد. در واقع 
می توان این دوره را رشوع واقعی برای ایجاد مدیریت محلی در 

.13 :2002 ,Holzer(( کره جنوبی دانست

نحوه انتخاب مدیران محلی
دولت محلی در این کشور دارای اختیارات قوه مقننه و مجریه 
هستند. قوه مقننه به این مجامع و دولت محلی اقتدار می دهد 
و از طرفی قوه مجریه توسط مدیران ارشد و زیردستان شان 

اداره می شود.

سطح سکونتگاهیسطح ناحیه ایسطح استانیسطح منطقه اینوع حکومتنظام سیاسی

ناحیه خودمختار متمرکزجمهوری
ججو

9 استان
6کالن شهر

230 واحد مدیریت محلی:
سئول: 25واحد

کالنشهر: 49 واحد
استانها: 75واحد

81 واحد روستایی

پایین ترین واحد مدیریت محلی در نواحی 
شهری: دونگ و در نواحی روستایی ایوپ/

میون.
ایوپ: واحدهای بزرگرت در نواحی 

روستایی)بیش از50000نفر، ایوپ به شهر 
تبدیل می شود(.
سئول:522دونگ

کالنشهرها: 689دونگ، 10 ایوپ و36میون.
استانها:942دونگ، 213 ایوپ و1112 میون.

جدول2- سطوح تقسیامت سیاسی در کشور کره جنوبی، منبع: دربان آستانه، جزوه کالسی،93
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نهادهای محلی
انتخابات به طور مستقیم منایندگان  از طریق  ساکنان محلی 
انتخاب می کنند. در سطوح  محلی را برای یک دوره 4 ساله 
طریق  از  خودشان  میان  از  منایندگان  محلی،  نهادهای  باالتر 
انتخابات با رای مخفی برای یک دوره 2 ساله یک رئیس و دو 
معاونش را انتخاب می کنند. و همچنین در سطوح پایین تر 
این نهاد ها، به هان ترتیب یک رئیس و یک معاون برای یک 
دوره  ساله انتخاب می شود. این نهاد ها به دو کمیته دامئی و 
کمیته ویژه تقسیم می شوند. کمیته های دامئی توسط حوزه های 
قضایی انتخاب می شوند و همین حوزه ها نیز به درخواست های 
آنان رسیدگی می کنند و کمیته های ویژه به طور موقت تاسیس 
می شوند برای حل مشکالت خاص که توسط کمیته های دامئی 

قابل حل منی باشد.
محلی  نهادهای  از  ای  مجموعه  زیر  مقننه  محلی  نهادهای 
قانون  حدود  در  احکامی  تصویب  قدرت  دارای  که  هستند 
اساسی می باشند. شش ویژگی آن ها شامل موارد ذیل می باشد:

قدرت تصمیم گیری در امور  •
قدرت عقد قرارداد  •

قدرت تصویب قوانین  •
قدرت ارائه نظرات منایندگان  •
قدرت کنرتل مستقیم بر امور  •

قدرت نظارت بر فروش  •

مدیران محلی
مدیــر اجرایــی محلــی از طریــق انتخابــات مســتقیم بــه عنوان 
مناینــده محلــی انتخــاب می شــود. مدیــر اجرایــی بــه عنــوان 
رئیــس اداری دولت هــای محلــی اســت کــه دارای قــدرت ویــژه 
ــی در  ــه نهادهــای محل ــوده ک ــی ب ــش از نهادهــای محل و بی
زمینــه تصمیــم گیــری در امــور مختلــف بــا مدیــران اجرایــی 
مــورد  در  مدیــران  ایــن  همچنیــن  و  می کننــد  مشــورت 
رســیدگی بــه اقدامــات فــوری و اســتفاده از بودجه هــا در 

ــد. ــری می کنن ــم گی ــف تصمی ــور مختل ام

اندازه دولت های محلی
انـدازه دولت هـای محلـی نقـش مهمـی در میـزان قـدرت و 
دامنـه ایفـای نقـش آن هـا دارد به طوری کـه دولت های محلی 
اختیـار و  پراکنـده در کشـور کـره جنوبـی دارای  کوچـک و 
قـدرت کمـرت در سیاسـتگذاری و تصمیم گیری ها هسـتند و در 
واقـع ایـن دولت هـای محلـی کوچـک در زمینـه سیاسـتگذاری 
دارای محدودیـت بـوده در حالیکـه دولت هـای محلـی بزرگـرت 
ایـن  در  زمینه هـا می باشـند.  ایـن  در  بیشـرتی  قـدرت  دارای 
مـورد بایـد افـزود کـه از جمله وظایـف این دولت هـای محلی 

کوچـک می تـوان بـه تامیـن خدمـات اساسـی نظیر بـرق و آب 
بـرای سـاکنان و همچنیـن اقداماتـی بـرای توسـعه زمین هـای 

کشـاورزی اشـاره کرد. 

منابع مالی
مالیـات از طریـق قوانیـن مربـوط بـه مالیـات محلـی تنظیـم 
واحدهـای  محلـی،  تصویـب خودمختـاری  از  قبـل  می شـود. 
محلـی در زمینـه گرفـنت مالیـات از سـاکنان و یـا افزایـش آن 
اقتـداری نداشـتند. امـا بعـد از تصویب این قانـون و به منظور 
دموکراسـی و عـدم مترکـز، واحدهـای محلـی سـهم مهمـی در 
دریافـت و افزایـش مالیـات بـه دسـت آوردنـد و در واقع یکی 
از  مالیـات  دریافـت  نهادهـای محلـی  ایـن  درآمـد  منابـع  از 
مـردم می باشـد. دولت هـای محلـی می تواننـد در چهـار زمینه 
کسـب و کار، ثبـت نـام، توسـعه منطقـه ای و توسـعه آمـوزش 
در نواحـی شـهری و روسـتایی مالیـات تعییـن کنند امـا در کل 
می تـوان گفـت کـه 80 درصـد از درآمـد دولت هـای محلـی از 
 :2009 Kim(طریـق کمک هـای مالـی مرکـزی تامیـن می شـود
450(. در واقـع از سـال 1950  سـهم بودجـه محلـی به شـدت 
افزایـش یافتـه اسـت و نظـام مالیاتـی کـره  نشـان می دهـد 
کـه جداسـازی شـفافی از منابـع مالیاتـی صـورت گرفته اسـت. 
بیشـرتین مالیات هـای عمومـی) ماننـد مالیـات بـر درآمـد و 
مالیـات بـر ارزش افـزوده( بـه دولـت مرکـزی اختصـاص داده 
شـده اسـت، در حالـی که دولت هـای محلی عمدتا بـر مالیات 
بـر دارایـی و مالیـات مرصف و تـا حدودی بر مالیـات بر درآمد 
متکـی می باشـند. بـه جـز مالیـات محلـی، مالیات هـا یـا بـه 
طـور کامـل بـه دولـت مرکزی یـا به سـطوح پایین تـر از دولت 
مرکـزی اختصـاص داده شـده اسـت. این سـاختار مالیاتـی نیاز 
بـه مذاکـرات و رایزنـی در رسارس سـطوح دولـت دارد. سـطوح 
مختلـف دولـت معموال بـر مالیات های مرکـزی تکیه منی کنند 
 Lee و منابـع مالیاتـی بین دولت مرکزی و محلی متایز اسـت

.) )52 :2003

سلسه مراتب دولت محلی
خود  محلی  دولت  سیستم  در  الیه  دو  دارای  کره  جمهوری 
می باشد. شانزده دولت در سطح عالی حکومت محلی وجود 
دارد که شامل 7 منطقه شهری و 9 استان می باشد که تحت 
حاکمیت دولت مرکزی قرار دارند و در سطح پایین تر دولت 
محلی 232 سطح قرار دارد که شامل 91 بخش )نهادهای محلی 
روستایی(، 72 شهرستان و 69 منطقه شهری می باشد. دولت 
محلی در سطح عالی به کوانگ، یوک، جا، چی، دان، چی تقسیم 
می شود که این مقامات دارای اختیارات قانونی نسبتا وسیعی 
می باشند و از طرفی دولت محلی در سطح پایین تر به کی، 

تجربیات جهانی
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چو، جا، دان و چه تقسیم می شود که به عنوان سطح اولیه ی 
حکومت محلی محسوب می شوند)Kim,  2002:11(. از طرفی 
دولت های محلی در سطح عالی اساسا به عنوان واسطه بین 
حکومت های محلی سطوح پایین تر می باشند. هر دولت محلی 
در سطح پایین تر  شامل چندین منطقه می گردد که به صورت 
فعالیت  امور ساکنان خود  به  برای رسیدگی  اداراتی  و  دفاتر 
می کنند. مدیران اجرایی دولت محلی شامل: شهردار شهرستانها، 
فرمانداران، روسا و رسان شهرها و مناطق خودمختار می باشد. 
می توان گفت  با وجود  میزان قابل توجهی از دولت های محلی، 

درجه خودمختاری محلی در کره جنوبی کامال محدود است.
این نکته را نیز می توان ذکر کرد که کارکردها و وظایف دولت 
نگردیده  تعریف  به طور واضح  مرکزی و دولت های محلی  
است و بسیاری از تصمیم گیری های سیاسی در سطح مرکزی 

اتخاذ میگردد. 
قانون،  به  توجه  با  منتخب  محلی  دولت های  عملکرد 
)عملکردهایی است که توسط دولت مرکزی واگذار شده است( 

شامل موارد زیر است: 
• مدیریت تسهیالت و امکانات عمومی

• جمع آوری و ارزیابی مالیات ها و هزینه های محلی
.)2002 ,Lee( ارائه خدمات و کاالها به ساکنان •

روابط دولت محلی و مرکزی
شهردار در راس مدیریت مراکز اداری در کشور کره می باشد 
) شهردار سئول و 6 مادرشهر( و سپس فرماندار) فرماندار 9 
در  لزوم  در صورت  است  که ممکن  دارد  قرار  استانی(  ولت 
امور دولت محلی مداخله کنند و در زمینه اداره امور آنها را 
راهنایی کنند و از طرفی دولت محلی نیز در صورت نیاز های 
درخواست  باال  مقامات  به  محل،  اداره  جهت  فنی  و  مالی 
می دهد. بنابراین اگر دولت محلی برای رسیدگی به امور خود 
باشند دولت مرکزی  داشته  نیاز  فنی  و  مالی  به حایت های 
شهر یا شهرستان موارد مورد نیاز دولت محلی را در اختیارش 
می گذارد. در مورد شهر )Do( وزیر دولت مرکزی باید هدایت 
و نظارت را بر عهده بگیرد و در مورد سی / گان / گو در درجه 
اول هدایت و نظارت بر عهده شهردار و فرماندار می باشد و در 
درجه دوم بر عهده وزیر شایسته است. در رشایطی که رئیس 
دولت مرکزی و رئیس یک دولت محلی در اداره امور اختالف 
نظر داشته باشند سازمان مشاوره تشکیل می شود که تحت نظر 
نخست وزیر می باشد و از طرفی اگر اختالف نظر بین روسای 
دولت های محلی باعث ایجاد مجادله و اختالف بین آنها شود 
وزیر اداره دولت و سازمان مرکزی یا شهردار به اختالف بین آنها 
رسیدگی می کنند به منظور حل این اختالفات دادگاه تشکیل 
می شود که این دادگاه تحت نظارت وزیر اداره دولت و سازمان 

مرکزی می باشد.
رئیس یک دولت محلی ممکن است بخشی از امور خود را به 
دولت محلی دیگر که دارای صالحیت است بسپارد که در این 
صورت اگر دولت محلی در سطح شهر)Do( باشد باید به وزیر 
اداره دولت و سازمان مرکزی گزارش دهد و از طرفی اگر این 
دولت محلی در سطح سی، گان و گو باشد باید به شهردار و 

.5 :2007 ,Taehan (( فرماندار گزارش دهد
قوانین موجود در خودمختاری محلی

بومی  قانون  آن  به  همچنین  که  محلی،  خودمختاری  قانون 
محلی نیز اطالع می گردد.

 در توصیف ماده 9  این قانون موارد زیر آمده است:
1- امور مربوط به حوزه های قضایی، سازمان و اداره و مدیریت 

دولت های محلی.
امکانات  شامل:  شهروندان،  رفاه  ارتقاء  به  مربوط  امور   -  .2

اجتاعی.
کمک به افراد مسن. فقرا، معلولین. بیاران و زنان.

3- امور مربوط به ارتقاء صنایع )کشاورزی، جنگلداری و
تجارت(، مدیریت مواد کشاورزی، مدیریت جنگل های عمومی، 

پشتیبانی از صنایع محلی.
4- امور مربوط به توسعه محلی و مدیریت  امکانات برای

شهروندان، مدیریت جاده ها، تامین آب و امکانات.
5- امور مربوط به ارتقاء آموزش و پرورش، ورزش، فرهنگ  و

هرن، ایجاد مراکز مراقبت از کودکان و مدارس. مدیریت کتابخانه 
ها. گالری ها و غیره.

6- امور مربوط به دفاع مدنی محلی.
امور تفویض شده به مدیران:

دو نوع  امور تفویض شده وجود دارد: 
1.کسانی که حکم دولت های محلی به آنها تفویض شده است   

2.افرادی که حکم مدیران ارشد محلی را دارا می باشند.
از جمله  امور محول شده به مدیر دولت محلی می توان به 

عنوان مثال موارد زیر را نام برد: 
همکاری برای انجام  واکسیناسیون، مبارزه با موش و حرشات 
موذی،  تعمیر و نگهداری راه ها و جاده ها، همکاری با مراکز 

بهداشت عمومی و ... 
به  مرکزی  دولت  توسط  مشرتک  به طور  هزینه ها  گفت  باید 
مدیران انتقال می یابد. امور واگذار شده به مدیران ارشد آن 
دسته از امور می باشند که توسط حکومت مرکزی و یا در سطح 
به  است.  شده  تفویض  مدیران  به  محلی  دولت های  فوقانی 
عبارت دیگر،  منافع مدیران ارشد عمدتا با منافع ملی)نه منافع 
محلی( همراه است. چند مثال از وظایف واگذار شده به آنها:

و  تجارت  ارتقاء  شهربانی،  اداره  ها،  پرسی  همه  مدیریت   
صنعت.
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مصارف و هزینه ها نیز توسط یارانه دولت مرکزی به عهده آنها 
گذاشته شده و دولت مرکزی وظیفه حفظ و کنرتل فعال آن را 

.)Bae and Kim 2012: 17( بر عهده دارد

نمونه ای موفق از مدیریت روستایی 
یکی از موفق ترین الگو ها و تجربه های توسعه روستایی کره 
جنوبی که در دهه 1970 آغاز گردید، جنبش سائول آندونگ 
توسعه  روند  در  روستاییان  فعال  مشارکت  توانست  که  بود 
كشاورزی و روستایی را تسهیل و بسرت سازی مناید. این جنبش 
که با شعار »پیش به سوی زندگی بهرت« توسط رییس جمهور 
بر  متركز  هدفش  نخست،  گام  در  شد  پایه گذاری  کره  وقت 
بخش کشاورزی و نوسازی روستاها بوده اما خیلی زود همۀ  
بخش های اقتصادی و مناطق جغرافیایی کشور را در برگرفت. 
تا حد زیادی  آندونگ  مبانی نظری توسعه روستایی سائول 
متاثر از درس ها و تجربیات موفق و ناموفق جنبش چهار اچ 
كشورهای  و 1960  سال های 1950  در  ملی  عمران  یا   )4-h(

توسعه یافته بود.
این جنبش از طریق انتخاب رهربان سائول روستایی توسط 
مردم، تعامل مناسبی بین کارگزاران دولتی و روستاییان ایجاد 
کرد. محور این جنبش تغییر نگرش و آموزش کاربردی بوده ولی 
این امر فقط به روستاییان محدود نگردیده و همزمان مدیران 

و کارگزاران را نیز در بر گرفت. 
تجربه توسعه روستایی کره در قالب جنبش سائول آندونگ، 
آن  در  که  بود  باال  به  پایین  و  پایین  به  باال  توسعه همزمان 
مردم و دولت با توجه به تعامالت ایجاد شده به زبانی مشرتک 
می رسیدند. این جنش با پروژه های منونۀ کوچک و محدود و 
بررسی و تحلیل آنها جهت شناخت قابلیت تعمیم پذیری رشوع 
شده و مبنای پژوهشی آن نیز الگوی عمل نگر به صورت عمل-

مطالعه-عمل بود که در این فرآیند توسعه، متامی ذیربطان به 
اجرا مشارکت داشتند.  تولید دانش و  پویادر  صورت فعال و 
یکی دیگر خصوصیات این جنش جلب مشارکت فعاالنه زنان 
در کنار مردان بود. یکی از نقاط قوت طرح سائول آندونگ 
تعامل سازنده بین حکومت مرکزی و حکومت های محلی با 
اولین  بود.  آندونگ  آنها در توعه سائول  روستاییان و نقش 
سیاست موفق حکومت مرکزی پایه گذاری طرح عمومی سائول 
به  بود  روستاییان  و  محلی  جامعه  نیازهای  براساس  آندونگ 
طوریکه حکومت مرکزی در چارچوب یک رویکرد سیستاتیک 
نیاز های مردم را مورد بررسی قرار می داد و از طریق برگزاری 
نیازهای  ارائه حداقل  با پروژه ها و  دوره های آموزشی مرتبط 
مواد مورد نیاز برای اجرای طرح های عمرانی و خدماتی اجرای 
موفق طرح ها و ایجاد توامنندی محلی را تضمین منود و پس 
از ارزشیابی جامع پروژه، از تجربه آن برای اجرای پروژه های 

بعدی مورد استفاده قرار می گرفت همچنین ارزشیابی جامع 
پروژه های اجرا شده توسط مردم، روستاییان را تحریک می کرد 
تا پروژه محول شده را برای دریافت کمک های دیگر به بهرتین 
وجه انجام دهند. اولین گام دولت مشوق هایی به کشاورزان 
برای بهبود وضعیت و محیط زندگیشان مانند پوشش سقف 
بهداشتی عرضه منود  خانه هایشان، آشپزخانه ها و رسیس های 
این مشوق بخشی به صورت اعتبارات بالعوض و بخشی به 

 .)2005 ,Choe(صورت وام بودند
در  جامعی  اطالعات  کسب   1972 سال  در  مرکزی  دولت 
احیاء  برای  آنها  نیازهای  و  محلی  جوامع  وضعیت  مورد 
 اقتصادی ـ اجتاعی یک پیایش ملی را به اجرا درآورد. براین 
اساس نواحی روستایی به سه طبقه توسعه یافته، درحال توسعه 
و توسعه نیافته طبقه بندی شدند. راهربد توسعه محلی سائول 
آندونگ، رویکرد ویژه مستمر برای توسعه هر روستا به باالترین 

درجه از توسعه بود.
حکومت محلی همچنین کمیته های هاهنگ کننده بخش های 
مختلف را در سطوح ملی، منطقه ای و بخش فراهم کرد. به 
عنوان مثال کمته ملی متشکل از معاونین وزیر وزارتخانه های 

مختلف دولت مرکزی بودند.
پروژه های  اجرای  فرایند  در  محلی  حکومت های  همچنین 
خدمات  سیستم  نقش  می کردند.  مشارکت  آندونگ  سائول 
عمومی در سطح جامعه محلی به دلیل نقش کنرتلی آن بر 
منابع محلی برای اجرای سائول آندونگ رضوری بود. ساختار 
یا  و  تناقضات  بررسی  عمومی  سیستم خدمات  هاهنگی ها 
برنامه های غیر رضوری و تکراری که توسط کارگزاری های فعال 
در سطح جوامع محلی مانند مروجان،  کارکنان تنظیم خانواده، 

.)2005 ,Choe( سازمان های داوطلبانه و رهربان محلی بود

شکل 3- ساختار تعاملی بین دولت، حکومت محلی و 
.)2005 ,Choe( روستاییان

ترتیبات اجرایی

تجربیات جهانی
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مدیـران  عنـوان  بـه  ریاسـتی  مراتـب  و  فرمانـدار  شـهردار، 
اجرایـی دولت هـای محلـی در کره جنوبی محسـوب می شـود. 
مرتوپلیـنت سـئول و سـایر کالنشـهرها دارای شـهردار، و منطقه 
خودمختـار ججـو و شـهرها، دارای فرمانـدار می باشـند. دوره 
خدمـت رئیـس دولـت محلـی 4 سـال اسـت و می تواندحداکرث  
بـه مـدت سـه دوره انتخـاب شـود. رئیـس دولت هـای محلـی 
مناینـده دولت هـای محلی اسـت و کنـرتل کل امـور را بر عهده 
دارد. مگـر در مـواردی کـه امور مربوط به دولت مرکزی اسـت 
و از طـرف قانـون مقـرر شـده،  توسـط هیئـت بـه شـهردار یـا 
فرمانـدار و رئیـس مناطـق و محـالت خودمختـار واگذار شـده 
و آنهـا مسـئول اجـرای امور هسـتند. رئیس دولت هـای محلی، 
کنـرتل و اجـرای امـور مربـوط بـه دولـت محلـی را عهـده دار 
می باشـد و امـور تفویـض شـده بـه رئیـس دولت محلـی طبق  
رئیـس دولت هـای محلـی  اعـال می گـردد.  تابـع  اساسـنامه 
ممکـن اسـت بخشـی از امـور خـود را بـه  ارگان هـای کمکـی 
تحـت کنـرتل خـود واگـذار کنـد. همچنیـن رئیـس دولت هـای 
محلی هدایت و نظارت پرسـنل تحت کنرتل خود را در مسـائل 
تحریم هـای  خدمـات،  آمـوزش،  عـزل،  و  نصـب  بـه  مربـوط 
انضباطـی، و غیـره بـر عهـده دارد. اگر قطعنامه شـورای محلی 
قوانیـن و اساسـنامه تابـع را نقـض کنـد و یـا تـا حـد زیـادی به 
رضر مـردم  باشـد، رئیـس دولت هـای محلـی ممکـن اسـت در 
بیسـت روز از تاریخ تحویل آن)قطعنامه(،  درخواسـت تجدید 
نظـر و تعییـن دالیـل کنـد. اگر تصمیم شـورای محلـی در نظر 
گرفتـه شـده شـامل هزینـه هایـی باشـد کـه می توانـد تحـت 
بودجـه موجـود اجـرا شـود، رئیـس دولـت محلی ممکن اسـت 
دوبـاره درخواسـت تعییـن دلیل، در بیسـت روز پـس از انتقال 

.)15 ,2002 ,chio ( قطعنامـه  کنـد

نتیجه گیری
بـا توجـه به مطالعات انجام گرفته می تـوان گفت با وجود اینکه 
مدیریـت محلـی در کره جنوبی دارای سـابقه طوالنی اسـت اما 
مسـائل و مشـکالتی را داراسـت کـه از مهمرتیـن این مشـکالت 
می تـوان بـه عـدم تعریـف کارکردهـا و وظایـف مدیـران محلی 
بـه طـور واضـح اشـاره کرد کـه موجـب پراکندگی مسـوولیت ها 
بیـن حکومـت محلـی و مرکزی شـده اسـت و دیگـر اینکه چون 
حکومـت محلـی در این کشـور دارای دو سـطح باالیی و پایینی 
می باشـد ایـن عامـل باعـث پراکنـده تـر شـدن مسـوولیت ها و 
عـدم انسـجام در امـور می شـود و از طرفـی نیـز می تـوان گفت 
کـه حکومت هـای محلـی در ایـن کشـور از نظـر تصمیـم گیری 
دارای اسـتقالل و خودمختاری منی باشـند و از این نظر وابسـته 
بـه حکومت مرکزی هسـتند که باعث شـده تصمیـم گیری ها به 

صـورت متمرکـز و از بـاال به پایین انجـام بگیرد. 
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مفهــوم مدیریــت روســتایی ارتبــاط تنگاتنگــی بــا دو مفهــوم 
ــتایی  ــت روس ــاس مدیری ــن اس ــتا دارد. برای ــت و روس مدیری
شــکل خاصــی از مدیریــت عمومــی اســت کــه در محــدودۀ 
ــف و  ــن رو توصی ــود. از ای ــال می ش ــتا اع ــی روس جغرافیای
ــت  ــی مدیری ــول کل ــد اص ــتایی نیازمن ــت روس ــن مدیری تبیی
عمومــی و توجــه بــه پویایــی و پیچیدگی هــای خــاص روســتا 
و بازیگــران درگیــر در آن اســت. بــا وجــود اســتفاده از اصــول 
ــون  ــت روســتایی، تاکن ــف مدیری ــی در تعری ــت عموم مدیری
نظرهــای متنوعــی دربــارۀ آن ارائــه شــده کــه دشــواری 
تعریــف مدیریــت روســتایی را نشــان می دهــد. ایــن دشــواری 
ــا در طــول  ــر تقاضاهــا و نیازهــای آنه ــی و تغیی نتیجــۀ پویای
ــۀ  ــی عرص ــای فعالیت ــران و حوزه ه ــوع بازیگ ــز تن ــان و نی زم
ــد ســایر  مدیریــت روســتایی اســت. مدیریــت روســتایی مانن
شــکل ها مدیریــت، موضــوع خاصــی دارد. ایــن موضــوع 
ــا روســتا و نیازهــا ی آن از یــک ســو و روش هــای  در رابطــه ب
پرداخــنت بــه مســائل روســتایی از ســوی دیگــر اســت. برایــن 
اســاس مدیریــت روســتایی بــه نحــوۀ پاســخگویی بــه تقاضاها، 
مــرصف منابــع، حــل مســائل و ایجــاد رشایــط زیســت مناســب 
از طریــق برنامه ریــزی، ســازماندهی، کنــرتل و نظــارت در 

ــوط اســت. ــک روســتا مرب محــدودۀ ی
پــس مدیریــت شایســتۀ روســتایی مســتلزم آشــنایی و تســلط 
ــی مدیریــت از یــک ســو و شــناخت و درک  ــی اصول ــر مبان ب
ــه  ــکونتگاه، مجموع ــک س ــوان ی ــه عن ــتا ب ــات روس خصوصی
ــی مدیریــت  ــوان بازیگــران اصل ــه عن ــدی و روســتاییان ب کالب
روســتایی، قانون هــا و مقــررات و نیــز ســازمان های دولتــی و 
محلــی در ایــن عرصــه از ســوی دیگــر اســت. ایــن موضوعــات 
ــده  ــتایی ش ــت روس ــی مدیری ــاب مبان ــگارش کت ــتایۀ ن دس

اســت. 
ایــن کتــاب در 9 فصــل تدویــن شــده اســت. در مجمــوع 
فصل هــای کتــاب را می تــوان بــه دو بخــش عمــده »مبانــی و 
مفاهیــم مدیریــت و مدیریت روســتایی« و »ســاختار مدیریت 
روســتایی در ایــران« تقســیم کــرد. همچنیــن طراحــی ســاختار 
عمومــی فصل هــای حرکــت از مباحــث نظــری و عمومــی 

معرفی كتاب مبانی 
مدیریت روستایی

اعظم قائلی
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بــه ســمت مباحــث عملیاتــی و کاربــردی اســت. اولیــن فصــل 
ــت  ــت« اس ــم مدیری ــا و مفاهی ــوان »تعریف ه ــا عن ــاب ب کت
ــف آن،  ــت، نظریه هــای مختل ــوم مدیری ــه بررســی مفه ــه ب ک
وظایــف عمومــی مدیریــت و ارتبــاط آن بــا مدیریت روســتایی 
ــا  ــده ب ــردازد. هــدف ایــن فصــل آشــنایی اجالــی خوانن می پ

کلیــات مدیریــت اســت.
فصــل دوم بــا عنــوان »مفاهیم مدیریت روســتایی« به بررســی 
تعریف هــا و مفاهیــم مدیریــت روســتایی از نــگاه رشــته های 
ــی،  ــی، جامعه شناس ــت عموم ــوق، مدیری ــد حق ــط مانن مرتب
ــۀ  ــای سیاســی، ویژگی  هــای مدیریــت روســتایی، دامن جغرافی
وظایــف، اهــداف و کنشــگران مدیریــت روســتایی می پــردازد. 
در ایــن فصــل همچنیــن مباحثــی همچــون قــدرت مدیریــت 
روســتایی و حاکمیــت در مدیریــت روســتایی مطــرح  شــده اند.

ــزی  ــتۀ مرک ــوان هس ــه عن ــی ب ــت محل ــاب، دول ــن کت در ای
مدیریــت روســتایی در نظــر گرفتــه شــده اســت، پــس در فصل 
ســوم، ضمــن بررســی ایــن مفهــوم و ارکان دولــت محلــی بــه 
بررســی ارتبــاط آن بــا مدیریــت روســتایی پرداختیــم. همچنین 
درایــن فصــل تجــارب مدیریــت روســتایی در دنیــا بــه صــورت 
ــۀ  اجالــی در قاره هــا مختلــف و بــه صــورت تفصیلــی تجرب
ــتان و  ــتان، پاکس ــور هندوس ــه کش ــتایی در س ــت روس مدیری

ــده اند.  ــی ش ــن بررس چی
ــه  ــت ک ــه اس ــک ده ــدود ی ــوب ح ــی خ ــالح حکمروای اصط
ــگاه  ــل ن ــه دلی ــت و ب ــده اس ــرح ش ــی مط ــع مدیریت در مناب
نیــز  و  محلــی  مدیریــت  مبحــث  بــه  آن  جامع االطــراف 
مدیریــت روســتایی، بــه عنــوان فصــل جداگانــه ای بــا عنــوان 
ــارم بررســی شــده اند.  ــتایی« در فصــل چه ــی روس »حکمروای
در ایــن فصــل ضمــن بررســی مفاهیــم مرتبــط بــا حکمروایــی 
خــوب، حکمروایــی محلــی و روســتایی، خصوصیــات، نظرهــا، 
ابعــاد، مؤلفه هــا و شــاخص های آن نقــد و بررســی شــده 
اســت. همچنیــن رویکرد هــای ســنجش حکمروایــی روســتایی 
از دیگــر مباحثــی اســت کــه درایــن فصــل بــه آن توجــه شــده 

اســت.
فصــل پنجــم کتاب بــا عنوان »مشــارکت و مدیریت روســتایی« 
اســت. در ایــن فصــل عــالوه بــر بررســی تعریف هــای مختلــف 
مشــارکت و نقــش و اهمیــت آن در مدیریــت روســتایی، 
نظریه هــا، تکنیک هــا و موانــع مشــارکت و نیــز تاریخچــه 
مشــارکت روســتاییان درادار، امــور روســتایی مــورد توجــه قرار 

گرفتــه اســت.
ــاد آن،  ــش زی ــدک و پراکن ــت ان ــتایی جمعی ــی روس در نواح

ارائــۀ خدمــات بــه روســتاییان را دچــار مشــکل می کنــد. پــس 
نظــام خدمــات رســانی در نواحــی شــهری نســبت بــه نواحــی 
روســتایی دارای اختالف هــای فاحشــی اســت و مهم تریــن 
رویکــرد خدمــات رســانی در ایــن نواحــی بیشــرت بــه صــورت 
حــوزه ای خواهــد بــود. پــس آشــنایی دانشــجویان بــا مباحــث 
خدمات رســانی مدیریــت محلــی بــه نواحــی روســتایی اهمیت 
زیــادی دارد. بــه همیــن دلیــل موضــوع فصــل ششــم کتــاب 
»تامیــن خدمــات روســتایی« در نظــر گرفتــه شــده اســت. در 
ایــن فصــل عــالوه بــر بررســی مفاهیــم خدمــت و انــواع آن و 
خصوصیــات خدمات رســانی در نواحــی روســتایی، بــه بررســی 
تجــارب کشــورهای مختلــف در ایــن زمینــه و نیــز نظریه هــای 

ــردازد. ــات می پ ــۀ خدم ارائ
 موضــوع فصل هــای هفتــم تــا نهــم بــه طــور خــاص مدیریــت 
روســتایی درایــران اســت. فصــل هفتــم »ســابقه و ســیر 
ــه  ــون توج ــران« را در کان ــتایی در ای ــت روس ــوالت مدیری تح
خــود قــرار داده اســت و تحــوالت مدیریــت روســتایی درایــران 
ــا دوران  ــس از اســالم ت ــش از اســالم«، »پ ــج دورۀ »پی را در پن
مرشوطیــت«، »مرشوطیــت تــا ســال 1334«، »1334 تــا انقالب 
اســالمی« و »بعــد از انقــالب اســالمی« بررســی می کنــد و در 
انتهــا بــه بررســی قانون هــای مدیریــت روســتایی قبــل و بعــد 

ــردازد. ــه صــورت تطبیقــی می پ از انقــالب ب
ــوان فصــل هشــتم کتــاب »ســازمان های محلــی روســتایی  عن
در ایــران« اســت. در ایــن فصــل ابتــدا تعریف هــا و مفاهیــم 
ــده  ــی ش ــری بررس ــورت نظ ــه ص ــازمان ب ــواع س ــازمان و ان س
و  محلــی  ســازمان های  انــواع  دیگــر  بخــش  در  و  اســت 
روســتایی در ایــران، براســاس موضــوع فعالیــت در چهــار گروه 
»کشــاورزی و زیســت محیطــی«، »فعالیت هــای اجتاعــی و 
خدماتــی«، »فعالیت هــای امــور عمرانــی و کالبــدی« و »امــور 

سیاســی و قضایــی« بررســی شــده اســت.
ــاختار  ــم »س ــل هفت ــی فص ــی یعن ــل پایان ــت در فص در نهای
ــزا  ــش مج ــران« در دو بخ ــتایی در ای ــت روس ــود مدیری موج
ــاد  ــاری، نه ــر روســتا« و »دهی ــاد تصمیم گی شــامل »شــورا، نه
اجرایــی مدیریــت روســتایی« در زمینه هــای مختلــف، ارتبــاط 
شــورا و دهیــاری بــا هــم، ارتبــاط شــورا و دهیــاری بــا دولــت و 
ــا روســتاییان و قانون هــا  ســازمان های دولتــی و بخشــداری، ب

ــه بررســی شــده اند. ــن زمین ــررات موجــود در ای و مق
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گزارش تصویری

همزمان با ایام ا... دهۀ فجر سال جاری، 5431 پروژۀ عمرانی 
توسط دهیاری ها با رصف اعتباری بالغ بر4 هزار و 321میلیارد 
ریال )432 میلیارد تومان( در مناطق روستایی كشور افتتاح 

شد.
ایـن پروژه هـا بـه لحاظ نوع، شـامل بهسـازی معابـر، احداث 
سـاختان دهیـاری و شـورای اسـالمی روسـتا، بوسـتان های 
روسـتایی، ارتقای بهداشـت محیط و مدیریت پساند، اماكن 
ورزشـی و فرهنگی، سـاماندهی آرامسـتان و گلزار شـهدا و ... 
می باشـد و بـه طـور میانگیـن بـرای هـر پـروژه 795 میلیـون 

ریال هزینه شـده اسـت.
بیشرتین تعداد پروژه ها مربوط به بهسازی معابر روستایی با 

3646 پروژه، معادل 67 درصد كل پروژه هاست.
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گزارش خبری

چهارمین جشنواره ملی طرح های برگزیده دهیاری ها به منظور 
ترغیب و تشویق دهیاری ها برای انتقال دانش بومی و تبادل 
تجارب حاصل از اقدامات و فعالیت  های آن ها و نیز شناسایی 
دستاوردهای موفق نهاد دهیاری به عنوان مدیریت  ارشد روستا، 
در 12 و 13 دی ماه سال 1394 در جزیره كیش برگزار شد. از 
جمله مهم ترین اهداف این جشنواره ملی می توان به این موارد 

اشاره منود:
 - توجه به توسعه فرهنگی و اجتاعی روستاها و تقویت بنیه 

اقتصادی دهیاری ها
مشاركت  افزایش  همبستگی،  ایجاد  ملی،  عزم  تقویت   -  
روستاییان و كمك به ارتقای سطح رسمایه اجتاعی در روستاها

 - تقویت روحیه مدیریت جهادی در دهیاری ها
 - انتقال دانش بومی و دستاوردهای نوین دهیاری های موفق 

به دهیاری های رسارس كشور
 - ارتقای سطح توان علمی و اجرایی مدیران محلی
 - تقویت روحیه خالقیت و نوآوری در دهیاری ها

و  منابع  از  بهره گیری  و  فرهنگ سازی در جهت حفاظت   -  
ذخایر موجود در روستاها

تنگناهای  و  بالقوه  ظرفیت های  براساس  منابع  مدیریت   -  
طبیعی 

منظر  و  سیا  بهبود  و  سامان دهی  راهكارهای  شناسایی   -  
روستایی

چهارمین جشنواره 
ملی طرح های برگزیده 
دهیاری ها؛ تجلی 
نوآوری و خالقیت به  
مثابه راهبردی برای 
پیشبرد توسعه پایدار 
روستایی در ایران

 - جلب توجه دهیاران به رضورت و اهمیت ابعاد اقتصادی و 
فرهنگی توسعه روستا

نقاط  رقابتی  و  نسبی  مزیت های  از  بهره گیری  و  توجه   -  
روستایی كشور در فرایند توسعه

 - كمك به رونق اقتصادی مناطق روستایی 
 - شناسایی اهداف اشتغال زایی و كاهش فقر و محرومیت زدایی 

در روستاها 
 - ارتقا و بهبود شاخص های توسعه پایدار روستایی

 - مستندسازی و انتشار نتایج جهت الگوبرداری

 سه دوره قبلی این جشنواره ملی در سال های 1384، 1386 
و 1390 برگزار شده و در متامی دوره ها دستاوردهای خالقانه، 
الگوگیری را برای دهیاری های رسارس كشور  ارزشمند و قابل  
فراهم آورده بود. اولین جشنواره طرح های برگزیده روستایی 
در سال 1384 در محل سازمان با حضور وزیر وقت كشور و 
مجریان طرح ها و دهیاران مربوط برگزار شد و 10 طرح به 
عنوان طرح برگزیده توسط شورای علمی انتخاب شدند. دومین 
جشنواره در سال 1386 در محل سازمان با حضور وزیر وقت 
مجموع 26 طرح  در  و  شد  برگزار  مربوط  دهیاران  و  كشور 
به رقابت با یكدیگر پرداختند و براساس داوری شورای علمی 
جشنواره، 10طرح برگزیده و 10 طرح برتر انتخاب و از آن ها 
تقدیر به عمل آمد. در سال 1390 نیز به روال دوره های گذشته 

ریمحمدصادق صادقی پور
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برنامه ریزی های الزم برای برگزاری سومین جشنواره طرح های 
برگزیده روستایی صورت پذیرفت و از بین 120 طرح واصل شده 
به دبیرخانه جشنواره، پس از بررسی های كارشناسی 37 طرح 
خالقانه به دور رقابت در جشنواره ورود یافتند و در حضور 
و  ملی  مدیران  و  دانشگاه  اساتید  از  متشكل  داورانی  هیات 
استانی در حوزه دهیاری ها، به رقابت با یكدیگر پرداخته و از 
میان آن ها 10 طرح به عنوان طرح برتر و 10 طرح به عنوان 
طرح مناسب انتخاب و از همه طرح های راه یافته به جشنواره 

تقدیر به عمل آمد.   
در چهارمین دوره این جشنواره ملی، نشست داوری و انتخاب 
طرح های  مجموع  میان  از  ملی  و  نهایی  برگزیده  طرح های 
هفتم  مورخ  شنبه  روز  كشور  رسارس  دهیاری های  از  ارسالی 
آذرماه سال 1394 در سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور 
برگزار شد و طی آن هیئت داورانی متشكل از اساتید دانشگاه، 
مدیران اجرایی و نیز صاحب نظران حوزه روستایی به داوری 
طرح ها براساس معیارهای طراحی شده منطبق با اصول توسعه 
پرداختند. هیئت  دهیاری ها  و ضوابط حوزه  روستایی  پایدار 

داوران این دوره از جشنواره عبارت بودند از:
 1- محسن كوشش تبار

معاون امور دهیاری ها و رئیس هیئت داوران 
 2- اسمعیل زیارتی نرصآبادی

مدیركل دفرت برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی و دبیر 
هیئت داوران 

 3- مهران شیراوند
برنامه ریزی شهری و روستایی و عضو  رییس مركز مطالعات 

هیئت داوران 
 4- مجید عبدالهی

مدیركل دفرت هاهنگی عمرانی و خدمات روستایی و عضو 
هیئت داوران 

 5- محمدصادق صادقی پور
كارشناس مسئول بررسی طرح های برگزیده دهیاری ها و عضو 

هیئت داوران 
 6- علیرضا دربان آستانه

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و عضو هیئت داوران 
 7- كامل طاهریان

و  استانداری سمنان  و شوراهای  امور روستایی  مدیركل دفرت 
عضو هیئت داوران 
 8- سیامك سلیامنی

و  مركزی  استانداری  و شوراهای  روستایی  امور  دفرت  مدیركل 
عضو هیئت داوران 

 9- فرهاد اینانلو
دهیار منتخب استان تهران و عضو هیئت داوران  

دهیاری های كشور پس  توسط  ارسالی  از مجموع 62 طرح   
از داوری و بررسی كارشناسی اولیه 28 طرح به این نشست 
راه یافتند كه پس از مشاهده و استاع  توسط هیئت داوران 
و امتیازدهی به آن ها، براساس مجموع امتیازات داده شده 6 
طرح  ابتكاری برتر كه با بهره گیری بهینه از منابع و ظرفیت  های 
و  رشایط  بهبود  در  روستایی  محیط های  در  موجود  بالقوه 
ارتقای كیفیت زندگی روستاییان و پیشربد فرایند توسعه پایدار 
روستایی مؤثر تشخیص داده شدند، به عنوان طرح های برگزیده 
ملی انتخاب و معرفی شده و متعاقباً طی روزهای 12 و 13 دی 
ماه در هایش جزیره كیش مورد تقدیر قرار گرفتند. با هدف 
تجمیع فعالیت ها و نشست های مشرتك در سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های كشور، این دوره از جشنواره همزمان با جشنواره 
 Best( بین املللی  طرح  قالب  در  شهرداری ها  عملكرد  برترین 
Practice( و در ششمین هایش »شهر ایده آل« طی روزهای 
12 و 13 دی ماه سال جاری در جزیره كیش برگزار شد كه در 
آن از برگزیدگان حوزه روستایی و شهری تقدیر به عمل آمد. 
این جشنواره ملی می تواند به تقویت روحیه خالقیت و نوآوری 
در دهیاری ها، تقویت عزم ملی در كمك به توسعه روستاها و 
افزایش سطح مشاركت مردمی در فعالیت های نهاد دهیاری، 
ترویج فرهنگ مدیریت جهادی در دهیاری های كشور و در 
نهایت حركت به سوی توسعه پایدار روستایی در ایران منجر 

شود. 
در ادامه نگاهی داریم به 6 طرح برگزیده نهایی دهیاری ها در 

سطح ملی.
طرح برگزیده اول: طرح توامنندسازی جامعه محلی از طریق 
تشكیل صندوق روستایی- دهیاری روستای كمكوئیه از توابع 

استان یزد
برای  فرهنگی  كارگروه های  تشكیل  دوم: طرح  برگزیده  طرح 

اداره روستا- دهیاری روستای اراضی از توابع استان اصفهان
طرح برگزیده سوم: طرح ساخت ورزشگاه و توسعه فرهنگی 

روستا – دهیاری روستای دهشیخ از توابع استان فارس
هتل-  به  مرتوك  مدرسه  تبدیل  طرح  چهارم:  برگزیده  طرح 

دهیاری روستای خمس از توابع استان اردبیل
ساخت  آموزشی-تولیدی  كارگاه  طرح  پنجم:  برگزیده  طرح 

زیورآالت سنتی- دهیاری روستای اسالم آباد از توابع استان قم
روستایی-  گردشگری  و  فرهنگی  طرح  ششم:  برگزیده  طرح 

دهیاری روستای تنگی رس از توابع استان كردستان

جامعه  توامنندسازی  طرح  اول:  برگزیده  طرح   -1  
روستای  دهیاری  روستایی-  صندوق  تشكیل  طریق  از  محلی 

كمكوئیه از توابع استان یزد
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گزارش خبری
آسفیج  بخش  آسفیج  دهستان  توابع  از  كمكوئیه  روستای 
شهرستان بهاباد در استان یزد با 77 خانوار و 283 نفر جمعیت 

در رسشاری عمومی نفوس و مسكن سال 1390
مشخصات دهیار روستای كمكوئیه: آقای عباس توكلی 40 ساله 

با تحصیالت دیپلم
هـدف اصلـی طـرح ایجـاد مشـاغل خـرد با بـازده باالسـت لذا 
سـعی شـده طرح هـای اشـتغال زایی که ابتـدا با اعتبـارات خرد 
قابـل اجـرا هسـتند، راه انـدازی شـوند. بـه طور متوسـط میزان 
هزینـه اجـرای هر طرح اشـتغال زا 3 میلیون تومان بوده اسـت 
و موجـودی صنـدوق هـم اکنـون 35 میلیـون تومـان میباشـد. 
28 طـرح وام گرفتـه و 28 مـورد اشـتغال زایی صـورت گرفتـه و 
7 مـورد یعنـی یك چهـارم وام ها بـه زنان اختصاص یافته اسـت. 
طـرح موجب توسـعه روسـتا و مهاجرت معكوس شـده اسـت.

در این طرح، گروه های اصلی در روستا توسط دهیاری شناسایی 
شده  )شامل معتمدین، مستعدین، حاشیه ای، شاغلین( و متعاقباً 

سازمان دهی شده و صندوق را تشكیل داده اند.

 2- طرح برگزیده دوم: طرح تشـكیل كارگروه های 
فرهنگـی بـرای اداره روسـتا- دهیاری روسـتای اراضـی از توابع 

اصفهان استان 
روسـتای اراضـی از توابع دهسـتان نورآباد بخـش گركن جنوبی 
شهرسـتان مباركـه در اسـتان اصفهـان بـا 485 خانـوار و 1699 
نفـر جمعیـت در رسشـاری عمومـی نفـوس و مسـكن سـال 

1390
مشـخصات دهیـار روسـتای اراضـی: آقـای اصغـر قربانـی 28 

سـاله بـا تحصیـالت كارشناسـی حقـوق
هـدف طـرح، ارتقـای سـطح فرهنـگ روسـتاییان و مشـارکت 
در امـر آمـوزش رایـگان اسـت. از سـال 91 ایـن آموزش هـا در 
رشـته های صنایـع دسـتی  مینـاکاری، چـرم دوزی، معـرق کاری 
و ... در روسـتا آغـاز شـد و بـا تشـکیل کارگروه هایـی با حضور 
منایندگان ادارات شهرسـتان به رفع نقاط ضعف کار و پیرشفت 
طـرح انجامیـد. مثـره ایـن تالش هـا منجر بـه حرفه آمـوزی بیش 

از 480 نفـر در روسـتا و متعاقبـاً اشـتغال آن ها شـد.

 3- طرح برگزیده سـوم: طرح سـاخت ورزشـگاه 
و توسـعه فرهنگی روسـتا – دهیاری روسـتای دهشیخ از توابع 

فارس استان 
روسـتای دهشـیخ از توابـع دهسـتان سـیگار بخـش مركـزی 
شهرسـتان المـرد در اسـتان فـارس بـا 316 خانـوار و 1281 نفـر 
جمعیـت در رسشـاری عمومـی نفـوس و مسـكن سـال 1390

مشـخصات دهیار روسـتای دهشـیخ: آقـای حمزه بهـزادی  45 
سـاله با تحصیـالت دیپلم

ی 
از

دس
منن

توا
ور 

نظ
 م

به
ع 

نو
مت

ی 
زش

مو
ی آ

ها
ره 

دو
ی 

زار
رگ

ب
یه

وئ
مك

ی ك
ستا

رو
ن-

ییا
ستا

رو
ی

ض
ارا

ی 
ستا

رو
ی-

سنت
ی 

ها
ذا

 غ
ت

پخ
ره 

نوا
ش

 ج
ری

گزا
بر



دهیاری ها
ماهنامه آموزشی، پژوهشی و ترویجی

87اسفند ماه  1394/ شامره 46

سال دوازدهم/ اسفند ماه 1394 / شامره 46

باشـگاه ورزشـی سـتاره  راه انـدازی  و  اصلـی سـاخت  هـدف 
جنـوب با مشـاركت مـردم روسـتا و به ویژه جوانان بـه گونه  ای 
كـه هزینـه اجـرای طـرح از 450 میلیـون تومـان بـه وسـیله 
مشـاركت بـه 280 میلیـون تومـان كاهـش پیـدا كـرده اسـت. 
برگـزاری بازی هـای لیـگ برتـر فوتبـال اسـتان فـارس كـه تیـم 

فوتبـال روسـتا نیـز در آن لیـگ بـازی می كنـد.  

 4- طـرح برگزیده چهارم: طـرح تبدیل مدرسـه 
مـرتوك بـه هتـل- دهیـاری روسـتای َخِمـس از توابـع اسـتان 

اردبیل 
روسـتای خمـس از توابـع دهسـتان خانندبیـل رشقـی بخـش 
مركـزی شهرسـتان خلخـال در اسـتان اردبیـل بـا 282 خانـوار و 
877 نفر جمعیت در رسشـاری عمومی نفوس و مسـكن سـال 

1390
 مشـخصات دهیـار روسـتای خمـس: آقـای مرتضـی مطلبـی 
33 سـاله بـا تحصیـالت دانشـجوی كارشناسـی ارشـد مدیریـت 

اجرایـی
هـدف طـرح، تبدیـل بنـای مدرسـه مـرتوك روسـتا بـه هتـل بـا 
هدف توسـعه گردشـگری روسـتایی و اشـتغال زایی بوده است.
ایـن طـرح موجـب مهاجـرت معكـوس اهالـی روسـتا و ورود 
اسـكان  محل هـای  احـداث  و  گردشـگری  بـه صنعـت  آن هـا 

گردشـگری در منـازل آن هـا شـده اسـت.
 و در نهایـت هتـل پرنیـان بـا ظرفیـت 43 تخـت و 14 اتـاق و 
كلیـه امكانـات رفاهـی در داخـل روسـتا تأسـیس و راه انـدازی 

است. شـده 

5- طرح برگزیـده پنجم: طـرح كارگاه آموزشـی-
تولیـدی سـاخت زیورآالت سـنتی- دهیاری روسـتای اسـالم آباد 

از توابـع اسـتان قم
روسـتای اسـالم آباد از توابـع دهسـتان قنـوات بخـش مركـزی 
شهرسـتان قم در اسـتان قم با 182 خانوار و 680 نفر جمعیت 

در رسشـاری عمومـی نفوس و مسـكن سـال 1390
 مشـخصات دهیـار روسـتای اسـالم آباد: آقـای یـدا... زرائی 34 

سـاله با تحصیـالت كاردانی
هـدف طـرح، آموزش 150 كارآمـوز از روسـتائیان بخش مركزی 
در هـر سـال بـه منظـور كسـب مهـارت در زمینه تراش سـنگ 
قیمتـی و سـاخت ركاب نقـره ای و ایجـاد كسـب و كار كوچـك 

خانگـی  بـا اعتبـاری بالـغ بـر 600 میلیـون ریال بوده اسـت. 
بـرای آمـاده سـازی کارگاه اعتبـاری بالـغ بـر 280 میلیـون ریال 
هزینـه گردیـد. هـر كارآموزی كـه دوره آموزشـی را با موفقیت 
سـپری مناید طی هاهنگی با پسـت بانك مبلغ بیسـت و پنج 

میلیـون ریـال وام اشـتغال زایی دریافـت می مناید.
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 6- طــرح برگزیــده ششــم: طــرح فرهنگــی و 
ــع  ــی رس از تواب ــتای تنگ ــاری روس ــتایی- دهی ــگری روس گردش

اســتان كردســتان
روســتای تنگــی رس از توابــع دهســتان میانــرود  بخش ســیروان 
شهرســتان ســنندج در اســتان كردســتان با 358 خانــوار و 1181 
نفــر جمعیــت در رسشــاری عمومــی نفــوس و مســكن ســال 

1390
 مشــخصات دهیــار روســتای تنگــی رس: آقــای كامبیــز مــرادی 

38 ســاله بــا تحصیــالت مهندســی عمــران
هــدف طــرح، توســعه گردشــگری روســتایی بــا تكیــه بــر 
مزیت هــای نســبی روســتا شــامل تاریــخ كهــن، معــاری 
خــاص پلكانــی  و طبیعــت منحرصبفــرد و بكــر می باشــد. 
تبدیــل روســتا بــه یكــی از مناطــق ویــژه گردشــگری به خصوص 

در ایــام نــوروز از مشــخصات مهم طرح اســت. 

برگزاری مراسم نوروز 93 در روستای تنگی رس
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تنگی رس، روستای برتر گردشگری

اجرای طرح هادی روستای تنگی رس متناسب با بافت با ارزش روستا
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اخبار

سامانه نیروی انسانی 
دهیاری های کشور راه اندازی 

شد 
و  شــهرداری ها  ســازمان  دهیاری هــای  امــور  معــاون 
ــروی  ــامانۀ نی ــدازی س ــاد و راه ان ــور از ایج ــای كش دهیاری ه
انســانی دهیاری هــا ذیــل ســامانۀ آمار نامــۀ دهیاری هــای 

كشــور از ســوی ایــن ســازمان خــرب داد.
و  شــهرداری ها  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــب  ــان مطل ــا بی ــش تبار ب ــن كوش ــور، محس ــای كش دهیاری ه
ــرد  ــع عملك ــم و جام ــش منظ ــور پای ــه منظ ــت: ب ــوق گف ف
وضعیــت  جملــه  از  مختلــف،  حوزه هــای  در  دهیاری هــا 
نیــروی انســانی شــاغل در دهیاری هــا و همچنیــن بــه منظــور 
ــاوری اطالعــات در مدیریــت و  ــری از ظرفیت هــای فن بهره گی
راهــربی دهیاری هــای كشــور، ایجــاد ســامانه های نظارتــی در 
ــت.  ــا قرارگرفتــه اس ــور دهیاری ه ــت ام ــتور كار معاون دس

وی افــزود: بــه همیــن منظــور طــی همــكاری مشــرتك معاونت 
ــاوری  ــول اداری و فن ــازی، تح ــرت نوس ــا و دف ــور دهیاری ه ام
اطالعــات ســازمان، ســامانۀ آمار نامــۀ دهیاری هــای كشــور در 
ســال 1394 رشوع بــه كار كــرده و در راســتای تكمیــل ســامانۀ  
مزبــور در هفتــه آخــر دی مــاه، امــكان ورود و درج اطالعــات 
كاركنــان  و  دهیــار  از  )اعــم  انســانی دهیاری هــا  نیــروی 
دهیــاری( در ایــن ســامانه ایجــاد و دســتورالعمل مربــوط بــه 
ــا رســاً رشوع  ــالغ ت ــی اســتانداری ها اب ــن امــور عمران معاونی

بــكار منایــد.
ــر  ــاس دفات ــن اس ــر ای ــح داد: ب ــه توضی ــش تبار در ادام كوش
امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری ها و بخشــداری ها 
ــان  ــار و كاركن ــخصات دهی ــات و مش ــی اطالع ــد متام موظفن
دهیاری هــا شــامل: اطالعــات شــخصی و پرســنلی، تحصیالتــی، 
نحــوۀ بكارگیــری و نــوع فعالیــت در دهیــاری، نــوع قــرارداد، 
وضعیــت بیمــه، ســاعات آموزشــی و زمــان رشوع بــه فعالیــت 
افــراد مذكــور را در ســامانه ثبــت و چنانچــه تغییراتــی در آن 

ایجــاد شــد، اصــالح مناینــد.
وی ابــراز امیــدواری منــود بــا توجــه بــه اســتقرار بیــش از 32 
ــا احتســاب تعــدد و پراكندگــی  هــزار دهیــاری در كشــور و ب
دهیاری هــا، تكمیــل اطالعــات ایــن ســامانه بتوانــد نقــش 
و  تصمیم ســازی  ســاماندهی،  برنامه ریــزی،  در  مؤثــری 
تصمیم گیــری بــرای نیــروی انســانی شــاغل در دهیاری هــا 

ــد. ــته باش داش

معاون امور دهیاری ها: چهار 
هزار فرصت شغلی در تعاونی 

دهیاری های کشور ایجاد 
شده است

و  شــهرداری ها  ســازمان  دهیاری هــای  امــور  معــاون 
تعاونــی   698 اكنــون  هــم  گفــت:  كشــور  دهیاری هــای 
ــا  ــه طــور متوســط 24 تعاونــی در هــر اســتان ب ــاری و ب دهی
ایجــاد چهــار هــزار فرصــت شــغلی و بهره منــدی از پنــج هــزار 

ماشــین خدمات رســانی در روســتاها فعالیــت دارنــد.
ــا »محســن كوشــش تبار« عــرص شــنبه دهــم  ــزارش ایرن ــه گ ب
بهمــن در اولیــن هایش كشــوری نقش تعاونــی دهیاری ها در 
امــر رسمایه گــذاری ایجــاد اشــتغال و توســعه پایــدار روســتایی 
كشــور در اســتان یــزد بــا اشــاره بــه اهمیــت جــذب نخبــگان 
اقتصــادی در توســعه پایــدار روســتایی گفــت: توســعه، تحكیم 
مشــاركت، ایجــاد راه هــای تعالــی، پیشــگیری از متركــز ثــروت 
و دســت بــه دســت شــدن آن و جلوگیــری از انحصارطلبــی از 
ــاری در  ــی دهی ــای تعاون ــدازی رشكت ه ــه اهــداف راه ان جمل

روســتاهای كشــور اســت.
ــۀ  ــا در ارای ــم تعاونی ه ــش مه ــت نق ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
خدمــات مختلــف بــه جامعــه، هفــت اصــل و ركــن تعاونی هــا 
ــر  ــی ب ــای تعاون ــارت رشكت ه ــتار نظ ــد و خواس ــادآور ش را ی

خودشــان شــد.
و  شــهرداری ها  ســازمان  دهیاری هــای  امــور  معــاون 
دهیاری هــای كشــور بــا اشــاره بــه اختصــاص 20 درصــد 
اقتصــاد جهانــی بــه تعاونی هــا افــزود: در كشــورهای پیرشفتــه 
نقــش و رشــد تعاونی هــا باالســت بــه گونــه ای كــه آنهــا بیــش 

از 100 میلیــون شــغل ایجــاد كرده انــد.
بومــی و محلــی  از ظرفیت هــای  بهره منــدی  كوشــش تبار 
ــعه  ــای توس ــتای ارتق ــدواری در راس ــای امی ــاد زمینه ه و ایج
پایــدار روســتاها را رضوری خوانــد و گفــت: در رشایــط كنونــی 
ــتار حضــور و  ــا خواس ــزرگ دنی ــه كشــورها و رشكت هــای ب ك
ــا  ــی دهیاری ه ــد تعاون ــتند بای ــران هس ــذاری در ای رسمایه گ
نقــش خــود را جــدی گرفتــه و ســهم عمــده ای در ایــن فضــا 

ایفــا كننــد.
وی تأكیــد كــرد: روســتا منشــأ تحــوالت بــزرگ اقتصــادی 
اســت و جــذب نخبــگان فرهنگــی و اقتصــادی آن در راســتای 
ارتقــای ظرفیــت دهیاری هــا و ایجــاد زمینــۀ توســعۀ پایــدار در 
روســتاها بســیار مؤثــر بــوده و از ســوی دولــت تدبیــر و امیــد 

ــود. ــت می ش حای
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ایــن مســؤول بــا اشــاره بــه نقــش دهیاری هــا، ایــن نهــاد را مناد 
ــا  ــرد: دهیاری ه ــان ك ــد و خاطرنش ــی خوان ــاالری دین مردم س
14 ســال اعتادســازی كردنــد و هــم اكنــون بیــش از 20 هــزار 
ــا و 9  ــی دهیاری ه ــت تعاون ــو رشك ــور عض ــاری در كش دهی

خانــم نیــز مدیرعامــل ایــن رشكت هــا در كشــور هســتند.
معــاون امــور دهیاری هــای كشــور بــا اشــاره بــه رضورت 
ــی  ــای تعاون ــوت رشكت ه ــش مســتمر نقطــه ضعــف و ق پای
دهیاری هــا و معرفــی الگوهــای موفــق افــزود: تقویــت تــوان 
فنــی دهیاری هــا، انتظام بخشــی امــور مالــی رشكت هــای 
ــت  ــكل معافی ــل مش ــری ح ــوزش، پیگی ــزاری آم ــی، برگ تعاون
رشكت هــا،  مشــكالت  فرصت هــا،  شناســایی  رشكت هــا، 
برنامه ریــزی بــرای ورود بــه عرصه هــای بین املللــی و كنــرتل و 
نظــارت بــر عملكــرد رشكت هــای تعاونــی از جملــه اقدامــات 

ــن مجموعــه اســت. ــدام ای انجــام شــده و در دســت اق
 كوشــش تبار اظهــار امیــدواری كــرد تــا در برنامــه ششــم 
توســعه فضــای مطلــوب و مناســبی بــرای فعالیــت دهیاری هــا 
ــه  ــیدن ب ــور رس ــه منظ ــا ب ــی دهیاری ه ــای تعاون و رشكت ه

ــدار در روســتاها فراهــم شــود. توســعه و اشــتغال پای
اولیــن هایــش ملــی »نقــش رشكت هــای تعاونــی دهیــاری در 
رسمایه گــذاری، ایجــاد و توســعه روســتایی« از روز شــنبه دهــم 
بهمــن در یــزد آغــاز و روز یكشــنبه نیــز ادامــه خواهد داشــت.

در ایــن هایــش رضــوی معــاون توســعه روســتایی و مناطــق 
ــاه  ــاون، كار و رف ــر تع ــاون وزی ــرتی مع ــور، كالن ــروم كش مح
اجتاعــی، اســتاندار یزد، معــاون عمرانی اســتاندار، فرمانداران 
ایــن اســتان و 200 نفــر از مدیــران عامــل رشكت هــای تعاونــی 

دهیاری هــای كشــور حضــور داشــتند.

همایش بیوکمپوست در 
کوچصفهان شهرستان رشت 

برگزار شد
و  بیوكمپوســت  تولیــد  »ترویــج  یكــروزۀ  هایــش 
ــت  ــا حای ورمی كمپوســت در مناطــق روســتایی كاســپین« ب
مالــی برنامــه كمك هــای كوچــك برنامــه عمــران ملــل متحــد، 
و  گیــالن  اســتانداری  شــوراهای  و  روســتایی  امــور  دفــرت 
بخشــداری كوچصفهــان  بــا حضــور معــاون امــور دهیاری هــا 
ــر  ــاه در آمفی تئات ــن م ــت 11 بهم ــن معاون ــان ای و كارشناس

كتابخانــه كوچصفهــان شهرســتان رشــت برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان شــهرداری ها و دهیــاری 

ــت  ــایی اهمی ــور شناس ــه منظ ــش ب ــن های ــور، ای ــای كش ه
تولیــد كمپوســت از پســاندهای فســادپذیر روســتایی در 
منطقــه جنگل هــای كاســپین و در راســتای كاهــش تولیــد 
ــر  ــای ت ــح زباله ه ــع صحی ــی و دف ــه بازیاب ــك ب ــاند، كم پس
و نیــز كاهــش میــزان انتشــار گازهــای گلخانــه ای برگــزار شــد. 
ــج تجــارب  ــش، توســعه و تروی ــن های ــزاری ای هــدف از برگ
موفــق و اقدامــات انجــام شــده در مناطق روســتایی اســتانهای 
ــا  ــد زباله ه ــش تولی ــتای كاه ــور در راس ــال كش ــاحلی ش س
از مبــدأ و كاهــش مشــكالت ناشــی از دفــن غیراصولــی و 
نیــز اســتفاده از پســاندهای فســادپذیر در قالــب تولیــد 
راهكار هــای  عنــوان  بــه  ورمی كمپوســت  و  بیوكمپوســت 

ــوده اســت. ــی ب محل
ایــن هایــش بــا حضــور كوشــش تبار معــاون  امــور دهیاریهای 
ســازمان شــهرداریها و دهیاریهــای كشــور، شــعبانپور معــاون 
ــده  ــی هاهنگ كنن ــالن، دارای ــتانداری گی ــی اس ــور عمران ام
ــت  ــط زیس ــهیالت محی ــك تس ــای كوچ ــه كمك ه ــی برنام مل
ــدگان  ــن مناین ــد و همچنی ــل متح ــران مل ــه عم ــی برنام جهان
اســتان  نهــاد  مــردم  دســتگاه های دولتــی و ســازمان های 

گیــالن برگــزار شــد.
ــه تجــارب  ــی در زمین ــات مختلف ــی موضوع ــن گردهای در ای
تهیــه  نیــز  و  متمركــز  بیوكمپوســت در واحدهــای  تهیــه 
مجریــان  توســط  خانگــی  صــورت  بــه  ورمی كمپوســت 
ــد  ــرای تولی ــزی ب ــز رضورت برنامه ری ــی و نی ــای محل پروژه ه
ــورد  ــا م ــش دهیاری ه ــتایی و نق ــق روس ــت در مناط كمپوس

ــت.  ــرار گرف ــث ق بح
در كلیــه مباحــث مطروحــه نقش مــردم و رضورت اســتفاده از 
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اخبار
دانــش بومــی و نیــز مشــاركت مردمــی بــه منظــور برنامه ریزی 
صحیــح پروژه هــای تولیــد كمپوســت در روســتاها و پایــداری 

آنهــا مــورد تأكیــد قــرار گرفت. 
خانــم مهنــدس دارایــی، روغن هــای خوراكــی ســوخته را یكــی 
ــزود:  ــوده و اف ــالم من ــت اع ــط زیس ــی محی ــل آلودگ از عوام
طــرح بازیافــت ایــن روغن هــا و تبدیــل آن بــه بیودیــزل بــرای 

ســوخت خودروهــا بــه خوبــی قابــل اجــرا می باشــد.
ــوص  ــار در خص ــزار دهی ــوزش 7 ه ــه آم ــز ب ــش تبار نی كوش
مدیریــت پســاند اشــاره كــرد و اظهــار منــود: آمــوزش و 
فرهنگ ســازی از اركان موفقیــت اجــرای طــرح تفكیــك زبالــه 

از مبــدأ و تولیــد ورمی كمپوســت اســت.
ــر  ــوح تقدی ــا پرســش و پاســخ و اهــدای ل ــور ب ــش مذك های
بــه روســتاییان منونــه در زمینــه تولیــد ورمی كمپوســت و نیــز 
ــد از واحــد متمركــز بیوكمپوســت و واحدهــای خانگــی  بازدی

ــان رســید.  ــه پای ــه ب ورمی كمپوســت در روســتاهای منطق

5431 پروژۀ عمرانی 
دهیاری ها با 432 میلیارد 
تومان اعتبار در دهۀ فجر 

افتتاح می شود 
ـــر  ـــتایی وزی ـــهری و روس ـــور ش ـــعۀ ام ـــران و توس ـــاون عم مع
كشـــور و رییـــس ســـازمان شـــهرداری ها و دهیاری هـــای 
ـــا  ـــط دهیاری ه ـــی توس ـــروژۀ عمران ـــاح 5431 پ ـــور از افتت كش
در دهـــۀ فجـــر ســـال جـــاری بـــا رصف اعتبـــاری بالـــغ بـــر4 
هـــزار و 321 میلیـــارد ریـــال )432 میلیـــارد تومـــان( در مناطـــق 

ـــرب داد. ـــور خ ـــتایی كش روس
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی ســـازمان شـــهرداری ها و 
ـــب  ـــان مطل ـــا بی ـــدان دل ب ـــای كشـــور، هوشـــنگ خن دهیاری ه
ـــاری  ـــزار و 349 دهی ـــیس 32 ه ـــوز تأس ـــدور مج ـــه ص ـــوق ب ف
در كشـــور تـــا بهمـــن مـــاه 94 اشـــاره منـــود و گفـــت: بـــه 
ـــازمان  ـــكیالت و س ـــنامه، تش ـــوراها و اساس ـــون ش ـــب قان موج
ـــال 1380،  ـــران در س ـــرتم وزی ـــت مح ـــوب هیئ ـــا مص دهیاری ه
ـــی را  ـــی و خدمات ـــۀ اجـــرای طرح هـــای عمران ـــاد وظیف ـــن نه ای
در روســـتاهای كشـــور بـــر عهـــده دارد كـــه بـــا رصف اعتبـــارات 

ملـــی، اســـتانی و محلـــی انجـــام می شـــود.
ـــامل بهســـازی  ـــوع، ش ـــاظ ن ـــه لح ـــا ب ـــن پروژه ه ـــزود: ای وی اف
ــالمی  ــورای اسـ ــاری و شـ ــاختان دهیـ ــداث سـ ــر، احـ معابـ
ـــط و  ـــت محی ـــای بهداش ـــتایی، ارتق ـــتان های روس ـــتا، بوس روس

ـــاماندهی  ـــی، س ـــن ورزشـــی و فرهنگ ـــت پســـاند، اماك مدیری
آرامســـتان و گلـــزار شـــهدا و ... می باشـــد و بـــه طـــور میانگیـــن 

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــال هزین ـــون ری ـــروژه 795 میلی ـــر پ ـــرای ه ب
وی در ترشیـــح وضعیـــت پروژه هـــای عمرانـــی دهیاری هـــا 
ـــرد: بیشـــرتین  ـــار ك ـــود، اظه ـــاح می ش ـــر افتت ـــه فج ـــه در ده ك
ـــا  ـــتایی ب ـــر روس ـــازی معاب ـــه بهس ـــوط ب ـــا مرب ـــداد پروژه ه تع

ـــت. ـــد كل پروژه هاس ـــادل 67 درص ـــروژه، مع 3646 پ
ــا  ــور بـ ــای كشـ ــهرداری ها و دهیاری هـ ــازمان شـ ــس سـ رییـ
ــاختان  ــزار و 500 سـ ــال حـــارض 27 هـ ــه در حـ ــان اینكـ بیـ
ـــس از  ـــت: پ ـــود دارد گف ـــور وج ـــتاهای كش ـــاری در روس دهی
بهســـازی معابـــر، بیشـــرتین تعـــداد پروژه هـــا مربـــوط بـــه 
احـــداث ســـاختانها و تأسیســـات مرتبـــط بـــا فعالیت هـــای 
مختلـــف اداری بـــا 529 پـــروژه اســـت كـــه ایـــن پروژه هـــا 
ـــتا  ـــالمی روس ـــورای اس ـــرت ش ـــاری و دف ـــاختان دهی ـــامل س ش

می باشـــد.
ـــش  ـــارض بی ـــال ح ـــه در ح ـــان اینك ـــا بی ـــه ب ـــدان دل در ادام خن
از 5500 بوســـتان و فضـــای ســـبز در روســـتاهای كشـــور وجـــود 
ـــروژه در  ـــز 337 پ دارد، گفـــت: در دهـــه فجـــر ســـال جـــاری نی

ایـــن قالـــب بـــه بهره بـــرداری می رســـد. 
وی بـــا اشـــاره بـــه اینكـــه مكان یابـــی اصولـــی و بهداشـــتی 
ـــتایی  ـــتان های روس ـــح آرامس ـــی صحی ـــالخانه و مكان گزین غس
از جملـــه اقدامـــات دهیاری هاســـت، گفـــت: تاكنـــون 14 
ـــتایی در  ـــروژۀ ســـاماندهی آرامســـتان های روس هـــزار و 240 پ
ـــروژۀ  ـــر 218 پ ـــۀ فج ـــده و در ده ـــرا ش ـــتاهای كشـــور اج روس

دیگـــر نیـــز افتتـــاح و بـــه بهره بـــرداری می رســـد.
ــی  ــكان ورزشـ ــاد 7532  مـ ــه ایجـ ــاره بـ ــا اشـ ــدان دل بـ خنـ
و فرهنگـــی در روســـتاهای كشـــور گفـــت: در دهـــۀ فجـــر 
ـــه   ـــن زمین ـــروژه در دهیاری هـــا در ای ـــز 131 پ ســـال جـــاری نی

افتتـــاح و بـــه بهره بـــرداری می رســـد.
ـــارض  ـــال ح ـــه در ح ـــه  اینك ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــدان دل همچنی خن
ــتم  ــش سیسـ ــت پوشـ ــور تحـ ــتای كشـ ــش از 7725 روسـ بیـ
ــار  ــد، اظهـ ــا می باشـ ــط دهیاری هـ ــاند توسـ ــت پسـ مدیریـ
ـــروژه در ایـــن قالـــب  كـــرد: در دهـــۀ فجـــر ســـال جـــاری 278 پ

افتتاح می شـــود.
وی بـــا اشـــاره بـــه احـــداث و ســـاماندهی 11 هـــزار و 390 
ـــر 30  ـــارك فج ـــۀ مب ـــت: در ده ـــتاها گف ـــهدا در روس ـــزار ش گل
ـــرداری  ـــه بهره ب ـــب ب ـــن قال ـــا در ای ـــط دهیاری ه ـــروژه توس پ

می رســـد.  
خنـــدان دل همچنیـــن از افتتـــاح 138 پـــروژۀ ایمنـــی و 
ـــرب داد. ـــر خ ـــۀ فج ـــور در ده ـــتاهای كش ـــانی در روس آتش نش
وی اضافـــه كـــرد: عـــالوه بـــر پروژه هـــای فـــوق، 87پـــروژه 
ـــه  ـــده ك ـــرا ش ـــور اج ـــتاهای كش ـــر در روس ـــه فج ـــز در ده نی



دهیاری ها
ماهنامه آموزشی، پژوهشی و ترویجی

93اسفند ماه  1394/ شامره 46

سال دوازدهم/ اسفند ماه 1394 / شامره 46

از آن جملـــه  می تـــوان بـــه  احـــداث نانوایـــی، احـــداث 
كارگاه هـــای تولیـــدی، حفـــر چـــاه  و ... اشـــاره منـــود.

ـــر  ـــتایی وزی ـــهری و روس ـــور ش ـــعه ام ـــران و توس ـــاون عم مع
كشـــور در خامتـــه، ضمـــن تقدیـــر از خدمـــات شـــبانه روزی 
ــخ  ــود، پاسـ ــدواری منـ ــراز امیـ ــور ابـ ــالش كشـ ــاران پرتـ دهیـ
ـــطح  ـــای س ـــتاییان و ارتق ـــارات روس ـــا و انتظ ـــه نیازه ـــنت ب گف
شـــاخص های توســـعه روســـتایی از طریـــق اجـــرای صحیـــح 
پروژه هـــای عمرانـــی و خدماتـــی در مناطـــق روســـتایی، 
زمینه ســـاز رشـــد و توســـعۀ متـــوازن ایـــن مناطـــق، تثبیـــت 
ــۀ  ــالف ارایـ ــطح اختـ ــش سـ ــتاها و كاهـ ــت در روسـ جمعیـ

خدمـــات میـــان مناطـــق شـــهری و روســـتایی شـــود.

سامانۀ سیستم اطالعات 
جغرافیایی )GIS( دهیاری های 

کشور راه اندازی شد
ـــروزی پرشـــكوه  ـــا فرارســـیدن 22 بهمـــن ســـالروز پی همزمـــان ب
ـــی  ـــات جغرافیای ـــتم اطالع ـــامانۀ سیس ـــالمی، از س ـــالب اس انق
ـــدان دل  ـــدس خن ـــور مهن ـــا حض ـــور ب ـــای كش )GIS( دهیاری ه
ـــر  ـــتایی وزی ـــهری و روس ـــور ش ـــعۀ ام ـــران و توس ـــاون عم مع
كشـــور و رییـــس ســـازمان شـــهرداری ها و دهیاری هـــای 

ـــد. ـــی ش ـــور رومنای كش
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی ســـازمان شـــهرداری ها و 

ـــم  ـــن مراس ـــدان دل در ای ـــنگ خن ـــور، هوش ـــای كش دهیاری ه
ضمـــن تربیـــك ایام اللـــه دهـــۀ فجـــر گفـــت: بـــا توجـــه بـــه 
وجـــود حـــدود 32 هـــزار دهیـــاری در 63 هـــزار آبـــادی در 
ــن در  ــای نویـ ــری از فناوری هـ ــور بهره گیـ ــه منظـ ــور بـ كشـ
عرصـــۀ برنامه ریـــزی مدیریـــت روســـتایی و آمایـــش بهینـــۀ 
ـــات  ـــامانۀ اطالع ـــاد س ـــا، ایج ـــات دهیاری ه ـــات و خدم امكان
ـــته در  ـــال گذش ـــور از س ـــای كش ـــی )GIS( دهیاری ه جغرافیای
ـــی از آن  ـــاهد رومنای ـــروز ش ـــه ام ـــت ك ـــرار گرف ـــتور كار ق دس

ـــتیم. هس
وی افـــزود: هـــر چنـــد سیســـتم های مكان پایـــه سالهاســـت 
ـــت  ـــدی نیس ـــاوری جدی ـــود و فن ـــتفاده می ش ـــا اس ـــه در دنی ك
ولـــی ایـــن امـــكان را برایـــان فراهـــم می كنـــد كـــه زمانـــی كـــه 
ـــم  ـــم بتوانی ـــاری را داری ـــك دهی ـــل ی ـــی مث مختصـــات جغرافیای

ـــم. ـــش منایی ـــا را پای ـــت و آنه ـــی از آن دریاف ـــات كامل اطالع
خنـــدان دل در ادامـــه گفـــت: در رسشـــاری ها اطالعـــات 
ـــازمانها  ـــر س ـــود. در دیگ ـــت می ش ـــتاها دریاف ـــی از روس كامل
نیـــز اطالعـــات خوبـــی دربـــارۀ روســـتاها وجـــود دارد كـــه 
ـــا  ـــی آنه ـــات، از متام ـــن اطالع ـــرتاك گذاری ای ـــا اش ـــم ب می توانی
ــا  ــر دهیاری هـ ــربی مطلوب تـ ــت و راهـ ــور مدیریـ ــه منظـ بـ

ـــم. ـــتفاده منایی اس
ـــن  ـــور ضم ـــای كش ـــهرداری ها و دهیاری ه ـــازمان ش ـــس س ریی
اظهـــار امیـــدواری بـــرای گســـرتش و تكمیل شـــدن بانك هـــای 
اطالعاتـــی مرتبـــط بـــا ایـــن ســـامانه گفـــت: ایـــن ســـامانه 
ــان در  ــری كارشناسـ ــل و تصمیم گیـ ــدرت تحلیـ ــد قـ می توانـ
ســـطح ملـــی را بـــاال بـــربد و باعـــث تغییـــرات منطقـــه ای شـــود.
ــاون،  ــات معـ ــكر از زحـ ــن تشـ ــان ضمـ ــدان دل در پایـ خنـ
ـــت امـــور دهیاری هـــا  ـــران كل و كارشناســـان حـــوزۀ معاون مدی
كـــه  روش هایـــی  روی  بـــر  می كنـــم  توصیـــه  گفـــت: 
برنامه ریـــزی بـــر اســـاس GIS را مـــد نظـــر قـــرار می دهـــد، 
ـــت  ـــر جمعی ـــی ب ـــای ســـاده مبتن ـــا از مدله ـــد ت بیشـــرت كار كنی
ـــای  ـــمت روش ه ـــه س ـــعه نیافتگی ب ـــعه یافتگی و توس ـــا توس ی

ــم. ــری برویـ ــام تصمیم گیـ ــد نظـ جدیـ
ـــِی )GIS( دهیاری هـــا،  ـــه كمـــك سیســـتم  اطالعـــات جغرافیای ب
ـــورد  ـــای م ـــه داده ه ـــع ب ـــح و رسی ـــی صحی ـــر دسرتس ـــالوه ب ع
نیـــاز در یـــك حجـــم وســـیع، كـــه شـــامل بانـــك اطالعاتـــی 
بـــه  و  ارایـــه  می باشـــد، امكان  كشـــور  دهیاری هـــای 
ــب  ــی در قالـ ــی و موضوعـ ــات مكانـ ــیدن اطالعـ تصویركشـ
نقشـــه، جـــدول و منـــودار، ویرایـــش و بهنگام ســـازی داده هـــا و 
ـــن اســـتفاده از داده هـــای موجـــود در جهـــت اهـــداف  همچنی
مختلـــف و براســـاس نیازهـــای گوناگـــون فراهـــم خواهـــد شـــد. 
ـــن  ـــك ای ـــه كم ـــامانه ب ـــن س ـــاز اول ای ـــارض و در ف ـــال ح در ح
سیســـتم، می تـــوان از وضعیـــت موجـــود دهیاری هـــای 



94
دهیاری ها

ماهنامه آموزشی، پژوهشی و ترویجی

اسفند ماه  1394/ شامره 46

اخبار
كشـــور از جملـــه: پراكنـــش فضایـــی روســـتاهای دارای 
ــاری،  ــد دهیـ ــتاهای فاقـ ــی روسـ ــش فضایـ ــاری، پراكنـ دهیـ
پراكنـــش فضایـــی دهیاری هـــای درجه بندی شـــده، پراكنـــش 
فضایـــی دهیاری هـــا بـــه تفكیـــك درجـــه )1 تـــا 6(، توزیـــع 
ــواع  ــی انـ ــع فضایـ ــانی، توزیـ ــای آتش نشـ ــی پایگاه هـ فضایـ
برخـــوردار،  دهیاری هـــای  در  آتش نشـــانی  خودروهـــای 
ـــر درآمـــد ، پراكنـــش فضایـــی  پراكنـــش فضایـــی دهیاری هـــای پ
روســـتاهای واقـــع در حـــوزه نفـــوذ پایگاه هـــای آتش نشـــانی 
تـــا شـــعاع دسرتســـی 10 كیلومـــرت و ...، بـــه منظـــور تحلیـــل 
ــود  ــای موجـ ــا و خألهـ ــت و قابلیت هـ ــره جسـ ــی بهـ فضایـ
را شناســـایی و در مســـیر مدیریـــت مطلـــوب و بهینـــۀ 

ــت.  ــا گام  برداشـ دهیاری هـ

روزشمار و  برنامه های هفتۀ 
بزرگداشت منابع طبیعی 

ابالغ شد
و  شـهرداری ها  سـازمان  دهیاری هـای  امـور  معاونـت 
دهیاری هـای كشـور، برنامه هـا و روزشـار هفتـۀ بزرگداشـت 
منابـع طبیعـی و آبخیزداری سـال جـاری كه از 15تا 21 اسـفند 
بـا  بـرای هرچـه  برنامه ریـزی  بـه منظـور  را  برگـزار می شـود 
شـکوهرت برگزار شـدن مراسـم این هفته به اسـتانداری ها ابالغ 

منود.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان شـهرداری ها و دهیاری های 
كشـور، هدایـت دهیاری ها به سـوی جلب مشـارکت عمومی، 
فرهنگ سـازی و آمـوزش بـرای حفـظ و احیای منابـع طبیعی و 
تقدیـر و تجلیـل از دهیـاران برتـر در زمینـۀ حفاظـت از منابع 

طبیعـی از جملـه برنامه های پیشـنهادی این هفته اسـت.
كمـك بـه اجرای هر چـه بهرتِ مراسـم روز درختكاری، اسـتفاده 
از پتانسـیل مشـاركت مـردم در كاشـت درخـت و حفاظـت از 
منابـع طبیعـی، بازدیـد از پروژه هـای موفـق در حـوزۀ منابـع 
طبیعـی و تقدیـر از خیریـن فعـال در حفـظ منابـع طبیعـی 
روسـتاها و توسـعه و بسرتسـازی فرهنـگ حفاظـت از منابـع 
طبیعـی در بیـن دانش آمـوزان مـدارس و دانشـجویان از دیگـر 
و  منابـع طبیعـی  بزرگداشـت  پیشـنهادی هفتـۀ  برنامه هـای 

آبخیـزداری اسـت.
و  طبیعــی  منابــع  بزرگداشــت  هفتــۀ  روزشــار  عناویــن 
آبخیــزداری امســال بــه ترتیب از 15 اســفند: جشــن درختکاری 
ــازی ـ 17  ــگ س ــانه و فرهن ــی، رس ــع طبیع ــفند: مناب ـ 16 اس
ــون ـ 18  ــت و قان ــان، حفاظ ــی، جنگلب ــع طبیع ــفند : مناب اس

اســفند: منابــع طبیعــی، آمــوزش، پژوهــش و نیــروی انســانی 
ــاران  ــازندگی و همی ــیج س ــی، بس ــع طبیع ــفند: مناب ـ 19 اس
طبیعــت ـ 20 اســفند: منابــع طبیعــی و مدیریــت جامــع 
ــای  ــی، آموزه ه ــع طبیع ــفند: مناب ــز ـ 21 اس ــای آبخی حوزه ه

ــت. ــاد اس ــردم نه ــازمان های م ــی و س دین
شـعار هفتـۀ منابـع طبیعی امسـال بـا عنـوان »مدیریت جامع 

منابـع طبیعـی با مشـارکت مردم« نامگذاری شـده اسـت.

زیارتی نصرآبادی اعالم کرد:  
توسعه مدیریت روستایی از 

طریق صدور مجوز دهیاری ها 
در سال 1394

روسـتایی  توسـعۀ  مدیریـت  و  برنامه ریـزی  دفـرت  مدیـركل    
فرآینـد  تبییـن  در  كشـور  دهیاریهـای  و  شـهرداریها  سـازمان 
صـدور مجـوز تأسـیس دهیاری هـا گفـت: صـدور مجـوز بـه 
عنـوان نخسـتین گام در تشـكیل نهـاد مدیریت روسـتایی و به 
عنـوان مسـتند قانونـی اجـازه  فعالیـت رسـمی و نیـز تخصیص 
اعتبـار در صـدر  برنامه هـای معاونـت امـور دهیاری هـا قـرار 
دارد كـه از ابتـدای راه انـدازی این معاونت آغاز شـده و تاكنون 
ادامـه دارد. زیارتـی افـزود: وفـق قانـون تأسـیس دهیاری هـای 
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خودكفـا در روسـتاهای كشـور مصـوب 1377/4/14 بـه وزارت 
كشـور اجـازه داده می شـود كه بـه منظور ادارۀ امور روسـتاها، 
سـازمانی بـه نـام دهیـاری بـا توجـه بـه موقعیـت محـل بـا 
درخواسـت اهالـی و بـه صـورت خودكفا با شـخصیت حقوقی 
مسـتقل در این روسـتاها تأسـیس مناید. سازمان شـهرداری ها و 
دهیاری هـای كشـور بـه منایندگـی از وزارت كشـور و به عنوان 
نهـاد اصلی در زمینۀ راهربی، هدایت، برنامه ریزی و پشـتیبانی 
از نهادهـای مدیریـت شـهری و روسـتایی ایـران، در طول بیش 
از یـك دهـه گذشـته فراینـد صـدور مجوز تأسـیس دهیـاری را 
بـه عنـوان آغـازی برای اسـتقرار مدیریـت نوین در روسـتاهای 
كشـور بـه طـور جـدی در دسـتور كار خـود قـرار داده اسـت. 
اسـمعیل زیارتـی نرصآبادی در خصوص شـاخص جمعیتی برای 
صـدور مجـوز گفت: بـه منظـور رعایت هر چه بیشـرت عدالت  
در توزیـع امكانـات و بـا هـدف بهره مندی حداكـرثی جمعیت 
روسـتایی از پوشـش خدمـات نهـاد دهیـاری و بـا عنایـت بـه 
محدودیت هـای اعتبـاری در ایـن زمینه، از ابتـدای این فعالیت 
در هـر مقطـع زمانـی حدنصـاب جمعیتی خاصی بـرای صدور 
ایـن مجـوز در نظـر گرفته شـده اسـت كـه در حال حـارض این 
حدنصـاب 30 خانـوار اسـت یعنـی روسـتاهای متقاضـی كـه 
براسـاس آخریـن رسشـاری رسـمی عمومـی نفـوس و مسـكن 
واجـد رشایـط  دارنـد،  خانـوار جمعیـت  حداقـل 30  كشـور، 

دریافـت ایـن مجـوز بـه شـار می آیند.
   زیارتـی در ادامـه گفـت: از ابتـدای فعالیـت صـدور مجـوز 
تأسـیس دهیاری ها تاكنـون برای 32349 روسـتای واجد رشایط 
و متقاضـی در رسارس كشـور، ایـن مجـوز صادر و ابالغ شـده و 
متعاقب آن نیز فعالیت نهاد دهیاری با انتصاب دهیار توسـط 
شـورای اسـالمی روسـتا بـه صـورت قانونـی آغاز شـده اسـت و 
ایـن دو نهـاد مدیریـت محلـی در تعاملـی سـازنده بـا یكدیگر 
مجموعـۀ مدیریت روسـتایی را در سـطح محلی تشـكیل داده 
و بـه خدمت رسـانی بـه روسـتاییان عزیـز می پردازنـد. زیارتـی 
نرصآبـادی در ادامـه بیـان داشـت:  در سـال 1394  بـرای 1153 
روسـتای واجـد رشایـط مجـوز تأسـیس دهیـاری صـادر شـده 
و سـال موفقیت آمیـزی را در ایـن زمینـه پشـت رس نهاده ایـم 
و امیـد اسـت ایـن رونـد در آینـده نیـز ادامـه یابـد. مدیـركل 
دفـرت برنامه ریـزی و مدیریت توسـعه روسـتایی در پایان اظهار 
داشـت: در حـال حارض روسـتاهای تحت پوشـش دهیـاری 87 
درصد جمعیت روسـتایی كشـور را شامل می شوند و پیش بینی 
می شـود كـه ان شـاء ا... در آینـده ای نزدیـك كلیـه روسـتاهای 
واجـد رشایـط، تحت پوشـش مدیریـت نویـن روسـتایی قـرار 
گرفتـه و از خدمـات آن بهره منـد شـوند كـه ایـن امر خـود گام 
بسـیار مهمـی در راسـتای توسـعۀ پایـدار روسـتایی بـوده و به 

توسـعۀ ملـی كمك شـایانی خواهـد كرد.

نخستین جشنوارۀ طرح های 
برگزیدۀ شرکت های تعاونی 

دهیاری ها برگزار شد 
نخســتین جشــنوارۀ طرح هــای برگزیــدۀ رشکت هــای تعاونــی 
ــازمان  ــوی س ــفندماه از س ــم اس ــور، پانزده ــای کش دهیاری ه
شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور بــه میزبانــی دفــرت امــور 

روســتایی و شــوراهای اســتانداری الــربز برگــزار شــد.
و  شــهرداری ها  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دهیاری هــای کشــور، ایــن جشــنواره بــا حضــور محســن 
کوشــش تبار معــاون امــور دهیاری هــا، مدیــران و کارشناســان 
حــوزۀ معاونــت امــور دهیاری هــا، هیربــد معصومــی معــاون 
امــور عمرانــی اســتانداری الــربز، جمعــی از مدیــران کل دفاتــر 
امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری ها، تنــی چنــد از 
تعاونــی  رشکت هــای  مدیران عامــل  و  دانشــگاه  اســتادان 
ــزار  ــنواره برگ ــی جش ــۀ نهای ــه مرحل ــه ب ــای راه یافت دهیاری ه

شــد.
ــربز  ــی اســتانداری ال ــدا معصومــی معــاون امــور عمران در ابت
ــی  ــی،  خدمات ــای عمران ــرای طرح ه ــه اج ــی را در زمین مباحث
و فرهنگــی اجــرا شــده در اســتان الــربز طــی ســال جــاری بــا 
ــد منــود  هــدف تثبیــت جمعیــت در روســتاها مطــرح و تأکی
ــت  ــه ظرفی ــا توجــه ب ــد ب ــالش می مناین ــران ت ــه متامــی مدی ک
بــاالی اســتان در زمینه هــای مختلــف گردشــگری، کشــاورزی، 
 دامپــروری و صنعتــی، چرخــۀ اقتصــادی روســتاهای اســتان را 
کامــل و مهاجــرت معكــوس بــه روســتاها بــا افزایــش تولیــد و 

ارتقــای ســطح رفــاه و معیشــتی روســتاییان همــراه شــود.
ــازمان  ــای س ــور دهیاری ه ــاون ام ــش تبار مع ــه کوش در ادام
ــد  ــح فرآین ــن ترشی ــور، ضم ــای کش ــهرداری ها و دهیاری ه ش
اجرایــی نخســتین جشــنوارۀ طرح هــای برگزیــدۀ رشکت هــای 
تعاونــی دهیاری هــای کشــور، هــدف از برگــزاری آن را معرفــی 
ــگ و اقتصــاد  ــر در زمینه هــای فرهن ــم طرح هــای برت و تعمی
روســتا و همچنیــن نهادینــه کــردن نــوآوری، خالقیت و توســعۀ 
طرح هــای اقتصــادی در مناطــق روســتایی کشــور مطــرح 

منــود.
وی گفــت: خوشــبختانه اعضــای هیئــت علمــی و خــود رشکــت 
ــا  ــد و ب ــن جشــنواره حضــور دارن ــران در ای تعاونی هــا و مدی
تطبیــق دادن طرح هــای برتــر بــا چارچوب هــای علمــی زمینــه 
را بــرای اســتفادۀ روســتاها و دهیاریهــا از طرح هــا بــه عنــوان 

الگــو فراهــم خواهنــد کــرد.
کوشــش تبار بــا بیــان اینکــه اکنــون بیــش از 32 هــزار دهیــاری 
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در مناطــق روســتایی کشــور تأســیس شــده و در حــال ارایــۀ 
خدمــات هســتند، اظهــار کــرد: تاکنــون دهیاری هــا در زمینــۀ 
ــع آوری  ــه جم ــی از جمل ــی و فرهنگ ــت عمران ــوع خدم 12 ن
زبالــه، پیاده ســازی طرح هــای عمرانــی بــا قیمــت کــم و 
کیفیــت عالــی، بســته بندی میــوه بــا در نظرگرفــنت ارزش 
افــزوده، تبدیــل مدرســۀ مرتوكــه بــه هتــل ســه ســتاره بــرای 
گردشــگری و جلــب مشــارکت مــردم در بازســازی ابنیــه 
خالقیــت داشــتند کــه ایــن خالقیت هــا مــورد بررســی و 

الگوســازی می شــود.
ــی  ــت تعاون ــارض 839 رشک ــال ح ــزود: در ح ــه اف وی در ادام
ــاری در کشــور وجــود  ــا عضویــت 20هــزار دهی دهیاری هــا ب
دارد کــه تعاونی هــای مذکــور توانســته اند بــا اجــرای طرح هــا 
و پروژه هــای گوناگــون بیــش از 4هــزار فرصــت شــغلی را در 

مناطــق روســتایی کشــور ایجــاد مناینــد.
کوشــش تبار ضمــن اشــاره بــه برنامه ریزی هــای بــه عمــل 
آمــده بــرای ســال 1395 از جملــه فعالیت هــای ایــن معاونــت 
ــا  ــی دهیاری هــا ب ــت دهیاری هــا و رشکت هــای تعاون را تقوی
رویکــرد برگــزاری جشــنواره در ســطح ملــی و ســطوح اســتانی 
ــیوه نامۀ  ــه در ش ــی ک ــا تغییرات ــرد: ب ــار ک ــود و اظه ــر من ذک
برگــزاری جشــنواره مــد نظــر اســت، در ســال 95 متامــی 
اســتان ها در خصــوص نحــوۀ برگــزاری جشــنواره در اســتان ها 

ــود. ــد ب ــال خواهن ــری فع ــه طــور جدی ت ب

ــزاری  ــس از اعــالم رســمی فراخــوان برگ ــر اســت پ شــایان ذک
نخســتین جشــنوارۀ طرح هــای برگزیــدۀ رشکت هــای تعاونــی 
دهیاری هــای کشــور، 70 طــرح از 16 اســتان کشــور بــه 
دبیرخانــۀ جشــنواره ارســال شــد کــه بــر اســاس شــاخص هایی 
ــای  ــا ظرفیت ه ــب ب ــادی، تناس ــه اقتص ــنت توجی ــون: داش چ
ــر عمــران و آبادانــی روســتا  محیطــی و بومــی، تأثیرگــذاری ب
ــی  ــای تعاون ــایر رشکت ه ــوی س ــرداری از س ــت الگوب و قابلی
دهیاری هــا، در کمیتــۀ ارزیابــی اولیــه در حــوزۀ معاونــت 
امــور دهیاری هــای ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای 
کشــور، بررســی شــد کــه در نهایــت 21 طــرح از 10 اســتان بــه 

ــد. ــن جشــنواره راه یافتن ــی ای ــۀ نهای مرحل
توسـط  جشـنواره  منتخـب  طرح هـای  جشـنواره،  ایـن  در 
ذی ربـط  دهیاری هـای  تعاونـی   رشکت هـای  مدیران عامـل 
ارایـه و پـس از اسـتاع و طـرح پرسـش هایی توسـط هیئـت 
و  نـوآوری  چـون:  شـاخص هایی  گرفـنت  نظـر  در  بـا  داوران، 
خالقیـت، سـودآوری و بازگشـت رسمایـه، میزان اشـتغال زایی و 
توسـعه اقتصـادی، بهره بـرداری حداکـرثی از منابـع و امکانات، 
بهره گیـری از ظرفیت هـا و مزیت هـای نسـبی،  رفـع نیـاز اعضا 
یـا منطقه و قابلیـت تعمیم و الگوبرداری، ارزیابی و بر اسـاس 
امتیـاز کسـب شـده 3 طـرح به عنـوان »طـرح برتـر« و 4 طرح 
بعـدی بـه عنـوان »طـرح شایسـتۀ تقدیـر« از سـوی هیئـت 

داوران انتخـاب، معرفـی و تجلیـل شـدند.

طرحهای برتر:
ــتان  ــان« از اس ــش زالی ــای بخ ــی دهیاری ه ــت تعاون  »رشک
مرکــزی بــا طــرح »کارخانــۀ لبنیاتــی و تولیــد فرآورده هــای 

لبنــی«
ـ »رشکــت تعاونــی دهیاری هــای رفســنجان« از اســتان کرمــان 

بــا طــرح »کارخانــۀ 120 تنــی آســفالت«
ــا  ــزد ب ــتان ی ــای اردکان« از اس ــی دهیاری ه ــت تعاون ـ »رشک

ــی آهــک« ــه صنعت طــرح »کارخان
طرح های شایستۀ تقدیر

ـ »رشکــت  تعاونــی دهیاری هــای بجســتان« از اســتان خراســان 
در  گابیون بنــدی  عملیــات  »اجــرای  طــرح  بــا  رضــوی 

ــوات« ــت قن باالدس
ـ »رشکــت تعاونــی دهیاری هــای بخــش طــارم ســفلی« از 

ــون« ــرآوری زیت ــرح »ف ــا ط ــن ب ــتان قزوی اس
ـ »رشکــت تعاونــی اتحــاد دهیاری هــای بخــش کوچصفهــان« 
از اســتان گیــالن بــا طــرح »کنــرتل نــاوگان لجســتیک 

»  GPRS – GPS توســط ســامانۀ دهیاری هــا 
ـ »رشکــت تعاونــی دهیاری هــای بخــش زیدآبــاد ســیرجان« از 

اســتان کرمــان بــا طــرح »تولیــد و توزیــع نــان ســنتی«

اخبار


