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  :چکیده

تري با مفهوم مدیریت یافته امروزه توسعه روستا یا هر نظام سکونتگاهی دیگري در مقایسه با گذشته پیوند گسترده

دانند که نه تنها قادر است. در حال حاضر همه محققان و صاحبنظران مدیریت را به عنوان عاملی تأثیرگذار در توسعه می

باشد. مدیران می پایدار وان گفت: تنها عامل براي دستیابی به توسعهاست روند توسعه را تسریع بخشد، بلکه شاید بت

ناوین روند که در ادوار مختلف تاریخ با وظایف و عروستایی یکی از ارکان مهم و اساسی توسعه روستایی به شمار می

ریت روستاهاي کشور بر عهده اند. در حال حاضر مدیو ... اداره امور روستایی را برعهده داشتهمتفاوتی نظیر دهبان، کدخدا 

ها به عنوان بازوي اجرایی و عامل اصلی توسعه روستایی باشد. در این میان دهیاريدو نهاد شوراي اسالمی و دهیاري می

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی اثرات مدیریت نوین روستایی بر ابعاد اقتصادي، اجتماعی، زیست  شوند.محسوب می

در بخش مرکزي شهرستان سمیرم است. روش  و مدیران روستایی پایدار از دیدگاه روستاییانمحیطی و کالبدي توسعه 

اي و از طریق منابع کتابخانه در آن ها و اطالعاتآوري دادهروش جمع بوده کهتحلیلی  -توصیفی در این تحقیق پژوهش

استفاده شده است.  SPSSها از نرم افزار داده . ابزار مورد استفاده پرسشنامه و جهت تجزیه و تحلیلفراهم شده است میدانی

در بعد زیست محیطی و  مدیریت نوین روستایی ي مورد بررسی،در میان ابعاد چهارگانه دهد کههاي پژوهش نشان مییافته

عی، اد اجتمادر ابعاما  بر شاخص عملکرد مدیران در تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی تا حدودي موفق بوده است تنها

  مدیریت نوین روستایی تاکنون نتوانسته است اثرگذاري مثبت قابل توجهی داشته باشد.اقتصادي و کالبدي 

  ، مدیریت نوین روستایی، بخش مرکزي شهرستان سمیرمابعاد توسعه پایدار: هاواژه کلید
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  مقدمه - 1- 1

 با همراه که موضوعی است رهبري، و هدایت خصوص به و مدیریت دانش و اداري اندیشه موضوع

 است یهیبد نیبنابرا ).5، 1378، حقیقی( است بوده مطرح آن از قبل حتی و انسان اجتماعی زندگی

 یزندگز ا بشر که یزمان یعنی بشر یاجتماع خیتار صدر به آن خیتار و ستین تازه و نو دهیپد کی تیریمد

 و يالهیقب و یقوم یزندگ به یگدخانوای زندگ از که جیتدر به و گذاشت قدم یاجتماع یزندگ به يانفراد

 اریبس یزندگ به نجامسرا و یصنعت مدرن یزندگ به آن، از پس و يکشاورز یمقدمات یزندگ به سپس،

 واحد کوچکترین روستاآنجا که  از ).7، 1377(کیا،  گرددمرتبط می گذاردیم قدم حاضر عصر دهیچیپ

 به (روستا) اجتماعی واحد این بدیهی است و شودمی محسوب کشوري تقسیمات اجتماعی در و سیاسی

 از تواندنمی مدنی و عرفی انینبه قو افراد بودن پایبند و اقتصادي اجتماعی، وجود مناسبات لحاظ

مدیریت روستایی نیز همزمان با پیدایش اولین روستاها  بنابراین .باشد نیازبی سازمان مدیریتی تشکیالت

آغاز شده است و در طول تاریخ با توجه به مقتضیات اقتصادي، اجتماعی، محیطی، زمانی و مکانی از 

 مورد در نونکتا هک مطالعاتی به توجه با).  48 ،1390 (بدري، ده استمکانی به مکان دیگر متفاوت بو

 هک چنانآن و آن علمی معناي در تیریمد هک گفت توانمی شده، انجام رانیا در روستاها تییریمد نظام

 تیریمد نوعی دارد وجود آنچه و شودینم اعمال رانیا روستاهاي در شده ادی آن از تییریمد تبک در

عبداللهیان و ( شودی نم اجرا تیریمد فیوظا و هاجنبه تمامی آن در که است تیریمد شبه ناقص

 از بعد و قبل هايسال در رانیا در ییروستا تیریمد تحوالت ریس به ینگاه با ).229، 1385همکاران، 

 لیتشک حال نیا با م،یابوده کشورر د ییروستا تیریمد خالء و ضعف شاهد مواقع اغلب در انقالب

 شتریب مشارکت جلب سوي به یمثبت گام توانیم را یاسالم انقالب روزيیپ بعد روستا یاسالم شوراهاي

 عنوان به ییروستا یاسالم شوراهاي تیماه به توجه با. نمود یتلق ییروستا توسعه تیریمد در انییروستا

 باشد، روستا یاسالم شوراي اعضاي ماتیتصم مجري که ییبازو جادیا ،ییراجرایغ و رندهیگمیتصم نهادي

 ییاجرا هايدستگاها و هسازمان از اريیبس تیفعال حوزه تداخل گرید طرف از .بود اجتناب قابل ریغ امري

 یکیزیف کرهیپ نطوریهم و یاجتماع ،اقتصادي ابعاد بر ینامطلوب اثرات و امدهایپ روستا، سطح در فعال

 سوي به حرکت از اينشانه یدولت ریغ یعموم نهاد نیا سیتأس اساس نیا بر. گذاشتیم جاي بر روستا

 توسعه و تیریمد ندیآفر در یشگرف تحول تواندیم که است روستاها در تیریمد نینو نظام اجراي

 و لیمسا با ییروستا دیجد تیریمد حال نیا با). 32 ،1388(بدري و موسوي،  دینما جادیا ییروستا



٣ 

 و اداره ،یمحل جوامع یدرون هايتیظرف از استفاده نحوه بر یمتک آن و است روبرو اريیبس مشکالت

یت امروزه مدیر ).82، 1382(مطیعی لنگرودي،  باشدیم موجود منابع از وريبهره و مکان قیدق کنترل

ها را ریزيتایی همراه است تا فرآیند برنامه(الگو، سرمشق) توسعه پایدار روس روستایی با رویکرد و پارادایم

وسعه یعنی نهادهاي دولتی، گري دیگر عامالن تدم و از طریق تسهیلمردر مناطق روستایی به وسیله 

 را هامکان و هاانسان یافتگی توسعه حق و بخشد تحقق تحقیقاتی –، نهادهاي علمیهاي مردمیسازمان

 اد اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و ...گرا است و همه ابع. مفهوم جدید توسعه پایدار کلیکند نهادینه

ها، عملکرد دقیق انی شدن ارتباطات و تمرکز سرمایه. در مقطع جهگیردشري را در بر مینیازهاي ب

ه ها براي توسعه روستایی و نواحی محلی، مقابله با خودکامگی و فردگرایی است. لذا مجموعریزيبرنامه

حساب شده  هاي کارآمد، قدرت عمل، ابتکار در سازندگی و سیاستگذاريمدیریت باید به وسیله استراتژي

گرایی و مشارکت توسعه محلی، بروز ابتکارها، جمع همراه باشد. مدیریت جدید توسعه روستایی باید درك

را در دستور کار قرار دهد و قادر به تحلیل مشکالت اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی فضاهاي 

  ).229 -230همان، روستایی باشد (

 بیان مسأله  -2- 1

اي مدیریت را هنر انجام امور به ف متعددي از مدیریت ارائه شده است. عدهدر منابع علمی، تعاری

اند. گروهی مدیریت بول هدف از سوي آنان تأکید داشتهوسیله دیگران توصیف کرده و بر نقش دیگران و ق

اند هاي اعضاي سازمان و استفاده از منابع براي نیل به اهداف معین توصیف کردهرا علم هماهنگی کوشش

فعالیت حیاتی در ها توسط مردم است و یک مدیریت هنر و علم رسیدن به هدف .)17: 1377(الوانی، 

ضرورت وجود مدیري منطبق  همواره نیز ). جوامع روستاییOlum: 2004، 2( استههمه سطوح سازمان

بطن  یده است که برخاسته ازبا احوال مختلف و نیازهاي متنوع خود را احساس کرده و کسی را طلب

روستایی که در مناطق از زمانی .)Whyte,1950,25( قدرت رهبري آن جامعه باشدو داراي جامعه 

اي پیدا نمود و به فرایندهاي سیستماتیک ساختاري حاکم گردید، مفهوم مدیریت روستایی جایگاه ویژه

هاي ز شاخصو همچنین، یکی ا )Sriram,2007,3( عنوان یک راهبرد در جهت نیل به توسعه روستایی

نوسازي اقتصاد ملی مطرح گردید که در ساختارهاي اقتصادي و مدیریتی روستا از اهمیت بسیار باالیی 

). به طور کلی، مدیریت روستایی در فرایند توسعه روستایی 179: 1388سعیدي، ( ار استبرخورد

ا جز از طریق اعمال ) و توسعه روستاه33: 1386(همدمی مقدم،  کپارچه و پایدار، نقش اساسی داردی

هاي مدیریت مشارکتی مبتنی بر حضور گیري از شیوهته و کارآمد در این مناطق و بهرهمدیریت شایس

هاي میزان موفقیت در بکارگیري شیوه). 69: 1385(علینی،  در فرایند توسعه امکان پذیر نیستمردم 

 ).8: 1380 (رضائیان، ه قرار داردبر بافت فرهنگی جامعهاي حاکم مدیریت تحت تأثیر ارزش رهبري و



۴ 

کار رهبر آن است تا پیروانش را  .هاییگروهی براي رسیدن به هدف یا هدف رهبري یعنی توانایی نفوذ بر

). 181، 1376 (رابینز، ن هماهنگ کندها را با اهداف سازماتا به هدف خود برسند و اهداف آن کمک کند

  ینی از گذشته دور تاکنون با سایر سطوح مدیریتی سرزممدیریت توسعه روستایی در ایران همانند 

با توجه به تغییر شرایط و  از یک سو، اي روبرو بوده است.ساختاري و مسائل و مشکالت عدیده هايچالش

ل مشکالت کنونی دیگر ساختار سنتی اعمال مدیریت در مناطق روستایی قادر به ح مقتضیات زمانی،

ریزي از بر مشارکت مردم در امور و برنامهمدیریت جدید روستایی که مبتنی ساختار  ،نبوده و از دیگرسو

پایین به باال است به دالیل متعدد از جمله بومی نشدن و مداخله گسترده دولت و... نتوانسته به طور 

فظ نظر به اینکه پایداري روستاها نه تنها با ح بنابراین، کامل مشکالت روستاهاي امروزي را برطرف سازد.

به همراه  بلکه همزمان، الگوهاي مدیریتی بومی در راستاي توسعه پایدار و ایجاد نظم و ثبات ممکن است،

ضرورت تغییر ساختاري و الگویی براي رویارویی با تغییرات محیط  تغییرات فضایی و مکانی درجهان،

 طی چند دهۀیران، مدیریت روستایی در ا ).8، 1388 (افتخاري، رسدبیش از حد ضروري به نظر می

و فرهنگی یکی از مهمترین و  اقتصادي اجتماعی، گذشته و شاید در یکصد سال اخیر در ابعاد سیاسی،

قدر که در هر یک از ست، این مسأله همانریزان و متخصصین بوده اترین معضل و چالش برنامهحساس

گفته لمبتون اساس حیات اجتماعی  اي دارد، براي روستا و روستاییان که بهبعادش اهمیت فوق العادها

  ).2، 1383 (قدیري معصوم و ریاحی، باشدحائز اهمیت می ها استوار است،ایران بر آن

ي مورد مطالعه هاروستا روستاهاي بخش مرکزي در شهرستان سمیرم است، محدوده مورد مطالعه،

با  ل تغییر در نظام مدیریتی،هاي اخیر به دلیویژه در طی دهههاي همسان، بهانند سایر سکونتگاههم

ناپایداري را در این عرصه زیستی متأثر  /به نحوي که روند پایداري هاي مختلفی مواجه شده استچالش

(پس از اصالحات ارضی) که به صورت  الگوي رایج مدیریت محلی و روستایی در کشور ساخته است.

مشارکتی در چارچوب نظریه نوسازي عموماً از یرریزي عقالنی غبر نظریه برنامهتمرکزگرا و مبتنی  بخشی،

(شرایط جغرافیایی و  باال به پایین و دستوري و با توجه به رویکرد نهادي تحت تأثیر عوامل مختلف درونی

منجر  باشد؛شرایط اقتصادي و ...) می گیري،(ساختارهاي کالن تصمیم واقعیات محلی مناطق) و بیرونی

شهري و ناپایداري این گونه فضاهاي زیستی  - هاي روستایینابرابري روستایی،هاي عرصهبه توسعه ناموزن 

نهادهاي متولی توسعه و عمران روستایی از یک سو و ضعف ها و به نحوي که تعدد سازمان گردیده است،

از سوي دیگر روند توسعه  (فقدان حکمروایی خوب) هاکردهاي مختلف شوراها و دهیارياساسی در کار

اقتصادي و  فرهنگی، -اجتماعی اکولوژیک، -هاي متعدد محیطیروستایی را با چالشي هاهسکونتگا

 و در مقطع زمانی 40 به طور کلی بعد از اصالحات ارضی دهه کالبدي و ناپایداري مواجه نموده است.

 اکولوژیک، -اثرات متفاوتی را بر ساختار محیطی تحول در نظام مدیریت روستایی، )،1345- 1390(
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سمیرم همچون دیگر  ستانهاي روستایی شهرفضایی سکونتگاه-اقتصادي و کالبدي فرهنگی، - جتماعیا

هاي مختلفی را در ابعاد متنوع منجر گردیده است، به نحوي نواحی همسان در کشور داشته است و چالش

یک دفتر یا نهادهاي مختلف دولتی بازوان اجرایی خود را بسط داده و هر  که در ناحیه مورد مطالعه،

اند به نحوي که در برخی از روستاها نهادهاي اي را مخصوصاً در سطح روستاهاي برتر ایجاد نمودهاداره

خدمات دفتر  )،آموزيسواد(نهضت دفتر یادگیري محلی شوراي اسالمی، مردمی و دولتی از قبیل دهیاري،

استقرار یافته است و این گونه نهادها در خانه ترویج و ...  خانه بهزیستی، خانه بهداشت، )،ICT( ارتباطی

فرهنگی و اقتصادي بر ساختار فضایی سکونتگاه هاي روستایی  -اجتماعی ابعاد مختلف زیست محیطی،

داري در توسعه روستایی ساز ناپایها و عدم یکپارچگی مدیریتی زمینهکاريثیر گذاشته و به دلیل موازيتأ

به بررسی و  هاسعی بر این دارد تا از طریق شناخت و تشریح چالشاز این رو پژوهش حاضر  اند.گردیده

در روستاي مورد مطالعه مبتنی بر دیدگاه توسعه پایدار  تحلیل و ارزیابی عملکرد مدیریت نوین روستایی

  هاي موجود در راستاي پایداري روستایی ارائه دهد.پرداخته و راهکارهایی را جهت رفع نارسایی

  شپژوه اهداف -3- 1

  کلی هدف

ارزیابی عملکرد مدیریت نوین روستایی در روستاهاي بخش مرکزي شهرستان سـمیرم بـا محوریـت    

  دیدگاه توسعه پایدار

  اهداف جزیی

  بررسی عوامل و نیروهاي مؤثر در عملکرد نظام مدیریت روستایی در کشورو  شناخت - 1

  مدیریت نوین روستایی عملکرداز اکولوژیک ناشی  -تبیین ناپایداري/ پایداري محیطی - 2

  عملکرد مدیریت نوین روستایی از فرهنگی ناشی - تبیین ناپایداري/ پایداري اجتماعی- 3

  عملکرد مدیریت نوین روستاییاز تبیین ناپایداري/ پایداري اقتصادي ناشی  - 4

  عملکرد مدیریت نوین روستایی از تبیین ناپایداري/ پایداري کالبدي ناشی - 5

  مدیریت روستایی در راستاي توسعه پایداراز مطلوب و کارآمد  ارائه رویکردي - 6

   ت تحقیقسؤاال -4- 1

  پژوهش سؤال اصلی 

عملکرد مدیریت نوین روستایی چه تأثیري بر روند پایداري/ ناپایداري سکونتگاه روستایی مـورد   -1

 مطالعه داشته است؟
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  هاي فرعیسؤال

 ياکولوژیک در محدوده -پایداري/ ناپایداري محیطی تایی منجر بهآیا عملکرد مدیریت نوین روس -1

  مورد مطالعه شده است؟

ي فرهنگی در محدوده -آیا عملکرد مدیریت نوین روستایی منجر به پایداري/ ناپایداري اجتماعی -2

  مورد مطالعه شده است؟

ي مـورد  هآیا عملکرد مدیریت نوین روستایی منجر به پایداري/ ناپایـداري اقتصـادي در محـدود    -3

  مطالعه شده است؟

ي مـورد  آیا عملکرد مدیریت نوین روستایی منجر بـه پایـداري/ ناپایـداري کالبـدي در محـدوده      -4

  مطالعه شده است؟ 

  ات تحقیقفرضی -5- 1

  در جهت پاسخ به سواالت پژوهش فرضیه زیر مطرح گردیدند :

 فرهنگی، - اجتماعی لوژیک،اکو -عملکرد مدیریت نوین روستایی منجر به ناپایداري محیطی - 1

  روستایی مورد مطالعه گردیده است. يدر عرصه اقتصادي و کالبدي

  هاي فرعیفرضیه

روستایی  ياکولوژیک در عرصه -عملکرد مدیریت نوین روستایی منجر به ناپایداري محیطی - 1

  مورد مطالعه گردیده است.

روستایی مورد  يفرهنگی در عرصه - اعیعملکرد مدیریت نوین روستایی منجر به ناپایداري اجتم - 2

  مطالعه گردیده است.

روستایی مورد مطالعه  يعملکرد مدیریت نوین روستایی منجر به ناپایداري اقتصادي در عرصه - 3

  گردیده است.

روستایی مورد مطالعه  يعملکرد مدیریت نوین روستایی منجر به ناپایداري کالبدي در عرصه - 4

  گردیده است. 

  همیت و ضرورت تحقیقا - 6- 1

باشد ، اجتماعی و فرهنگی میسانی جلوه بارزي از حیات اقتصاديعنوان یک سکونتگاه انه روستا ب

. حفظ و تداوم روستا و روستانشینی نقش باشدمیکه با زندگی انسانی بر روي این کره خاکی قرین بوده و 

زي دارد و از طرفی توسعه و پیشرفت از اساسی بر تداوم حیات طبیعی و اجتماعی، اقتصادي انسان امرو

گفت توسعه روستایی به  توانلذا می باشد.میمسائلی است که همواره مورد توجه همه اقشار جامعه 



٧ 

هاي اصلی براي پیشرفت هر کشوري جانبه همواره یکی از دغدغه نوان شکلی از توسعه پایدار و همهع

أمین نیازهاي اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از توسعه و به عنوان راهبردي با اهمیت براي ت باشدمی

با توجه به اینکه مناطق روستایی به ویژه طی دو دهه اخیر با  ).21، 1378مخبر، ( شودملی تلقی می

و ریشه تمامی مشکالت و مسائل عقب  )Tatlidil: 2009, 109( انداي مواجه شدهسابقهمشکالت بی

برابري درحال رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاري فزاینده در مناطق روستایی ماندگی مثل فقر گسترده، نا

). 255 ،1368(تودارو،  ي برخوردار استقرار دارد شناخت دقیق مسائل مربوط به روستاها از اهمیت بسیار

ا در توسعه روستایی باشد که نقش اساسی ریکی از مسائل اساسی روستاهاي کشور، مدیریت روستایی می

مدیریت جایگاه و نقش  ریزي و توسعه روستاییدر فرایند برنامه .)15 ،1384(دربان آستانه،  کنندمیایفا 

اهداف توسعه روستایی تحقق نخواهد یافت.  و بدون یک مدیریت مشروع و کارآمد،دارد  بسیار مهمی

 و اقتصادي درتنظیم عوامل مختلف طبیعی، انسانی  ، مدیریت روستایی را تلفیق ونظرانچنانچه صاحب

، اساس اقتصاد کشور و تأمین کننده منابع خزانه کشور بود تعریف جامعه روستایی که چند دهه پیش

به  شوراهاي اسالمیمدیران روستایی اعم از در این رابطه نقش ). 31، 1387(آسایش و قنبري،  کنندمی

) در نماینده دستگاه دولتی و اجرایی(ا ه) و دهیاريعنوان حلقه واسط بین مردم (مشارکت از پایین به باال

. به همین و چشمگیر باشد ؤثراند متوجهت رفع مشکالت اساسی روستاییان با رویکرد توسعه پایدار می

منظور بررسی عملکرد مدیران روستایی در زمینه مدیریت روستایی و توسعه اقتصادي، اجتماعی و 

ها داراي اهمیت و اولویتی بسیار ضروري است، یت آنکالبدي روستاها، بررسی میزان موفقیت و عدم موفق

تواند راهگشاي بسیاري از مسائل و مشکالت روستاییان بوده و با نشان دادن مشکالت و چرا که می

ها و همچنین مسئولین مربوطه، گام مهمی در جهت رفع نواقص و مشکالت این تنگناهاي مدیران به آن

داراي شورا  يجه به اینکه در بخش مرکزي شهرستان سمیرم هشت روستانهاد نوپا بر دارد. همچنین با تو

صورت  روستاهااي در زمینه بررسی عملکرد مدیران روستایی این تاکنون مطالعهو  داردوجود  و دهیاري

  سازد.نگرفته است، اهمیت پژوهش حاضر را بیش از پیش نمایان می

  پیشینه پژوهش   - 7- 1

، تبیینی فرآیند تحوالت آن در کشوریت روستایی و بویژه ضرورت بررسی با وجود اهمیت مقوله مدیر

 ی. آثار مختلفگرددسطوح جهانی و ملی مشاهده میهنوز کمبود مطالعات پژوهشی در این زمینه در 

ادامه  در .اندبا روشی توصیفی به بیان وضع موجود پرداخته مون مدیریت روستایی در کشور عمدتاًپیرا

 : گردندتبیین مسأله تحقیق مطرح می) در راستاي به تفکیک خارجی و داخلی( رین این آثاربرخی از مهمت
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  الف) تحقیق خارجی

 ), 20082and Arilson 1Schattanي بین مشارکت و مدیریت ي رابطهي خود درباره) در مطالعه

و بهترین راه حل براي روستا، بدین نتیجه رسیدند که بهترین راه پیدا کردن آنچه مردم نیاز دارند 

شمار وري بهها در مسائل است و مردم عامل اصلی تولید و ارتقاي بهرهها درگیر کردن خود آنمشکالت آن

 ها در اقتصاد ملی ووري آنروند، و توجه به افزایش رفاه و بهبود زندگی مردم در راستاي ارتقاي بهرهمی

  ي روستایی خواهد بود.توسعه

  لی) تحقیقات داخب

  ب هاکتا

تحلیلی  –با روشی توصیفی  »مدیریت روستایی در ایران« ) در اثري با عنوان1370( ي طالبمهد -

. ریخی و قوانین مرتبط پرداخته اسـت هاي مختلف تاایی در دورهبه بررسی فرآیند تحوالت مدیریت روست

روستایی بعد از اصـالحات   نتایج این مطالعه حاکی از ضعف ساختاري و عدم یکپارچگی در نظام مدیریتی

ایـن  هاي روستایی گردیده اسـت.  اقتصادي در عرصه -شکالت اجتماعی ارضی است که منجر به تشدید م

، هنـوز  برخی از روستاها به دالیل مختلـف  گر این واقعیات است که با توجه به رشد و گسترشکتاب بیان

ي از روستاهاي اپارهقرار دارند لذا تحوالتی که در دوري از شهرها  نسبتاًتعداد زیادي از روستاها در فاصله 

  مبین وضعیت کلیه روستاهاي کشور باشد. توانندینمنزدیک و اطراف شهرهاي بزرگ صورت گرفته است 

به بعد دولت را  1340، مالک و از دهه ي دورهاگذشتههرم قدرت و سلسله مراتب مدیریت روستا از 

درت اداره ده بین دو قطـب مالـک و دولـت بـوده اسـت کـه قبـل از        خود داشته است. در واقع ق رأسبر 

از اصالحات ارضی به سمت دولت بوده است. مالکـان قبلـی   د اصالحات ارضی گرایش به سوي مالک و بع

ضمن اعمال مدیریت به روستا و یا روستاهاي خود وظیفـه همـاهنگی و ارتبـاط بـا سـایر روسـتاها را در       

ي دولتی در امور روستاها در سـطح روسـتاها بـا هـم     هاسازمانولی  انداشتهدي مختلف بر عهده هانهیزم

  .هماهنگ نبودند

بـه تحلیـل    »کید بر ایـران أمدیریت روستایی با ت« ) در یک بررسی با عنوان1388خته (حسن افرا -

د یـ تحوالت مدیریت روستایی در ایران و عوامل مؤثر در این امـر پرداختـه اسـت، نتـایج حاصـله مؤ      روند

قدرت اجرایی شـوراها  گیري، مدیریت بخشی، محدودیت ریزي از باال، تعدد مراکز تصمیمت که برنامهاینس

. از ایـن رو الزم اسـت در   باشـند هاي مدیریت روستایی میبه دالیل مختلف از مهمترین چالش و دهیارها

ـ  مدیریت مدرن روستایی به جاي قطع پیوند با گذشته از تجربیات کهن و دانش ومی در شـرایط جدیـد   ب

  . استفاده شود

                                                
1 Schattan   
2 Arilson   
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با روشی  »آسیب شناسی توسعه روستایی«با عنوان اي ) در مطالعه1389( سماعیل شهبازيا -

اقتصادي  ،هاي مختلف اجتماعی، فرهنگیها و چالششناسی نارساییتبیینی به بررسی و آسیب - توصیفی

ن . نتایج حاصله از اییی از ایران پرداخته استاههاي روستایی با ارائه نمونهو کالبدي در توسعه عرصه

ی با برهم خوردن نظام سنتی دهد که پس از اصالحات ارضپژوهش در زمینه مدیریت روستایی، نشان می

ي جدید ، نقش و جایگاه مشارکتی نخبگان محلی در تدبیر و انجام امور از بین رفته است و ساختارهااداري

  .مدیریت یکپارچه سنتی را پر کنند اند خالء ناشی ازنتوانسته ها)(شوراهاي اسالمی و دهیاري

  مقاالت

نگرشـی نـو بـه مـدیریت     «اي بـا عنـوان   در مقاله 1386افتخاري، سجاسی قیداري و عینالی سال  -

اند که بدون مشارکت مردم محلی، در کنـار  به این نتیجه رسیده» روستایی با تأکید بر نهادهاي تأثیرگذار

اي بدون مشـارکت مسـتقیم مـردم، دولـت و بـازار در      ي از پیش تجویز شدهیی، هیچ نسخهجامعه روستا

ریـزي  ها نیست. فرآیند مدیریت و برنامـه ریزي و مدیریت پاسخگوي کاستیگذاري، برنامهفرآیند سیاست

هـاي مـؤثر در آن اسـت کـه از آن بـا عنـوان       روستایی نیازمند دستیابی به یک نقطه تعادل میان قـدرت 

  شود.مدیریت مشارکتی یاد می

ارزیـابی نقـش کـارکردي نظـام نـوین مـدیریت       «اي با عنوان مقاله 1386نعمتی و بدري در سال  -

  انـد و نتـایج نشـان    کـارکرده » هاي فعال در روستاهاي کوچک و بـزرگ روستایی مقایسه تطبیقی دهیاري

با میزان موفقیت دهیاري در روستاهاي  دهد که عوامل ساختاري، اجتماعی و اقتصادي رابطه تنگاتنگیمی

کوچک دارد. عالوه بر اینکه دهیاري در روستاهاي پرجمعیت نیز به دلیل دریافت سرانه اعتبـاري بیشـتر   

  تر از روستاهاي کوچک عمل کرده است.موفق

 مشارکت مردمـی و  شوراي اسالمی روستایی،«عنوان  اي بامقاله 1388سال  احمدي در رضوانی و -

امـور  بـه مشـارکت بیشـتر در     که روسـتاییان تمایـل   اندکارکرده و به این نتیجه رسیده» اییه روستتوسع

 چنین اعضاي شوراها درانجام وظایف خود موفـق بـوده و  هم اند.ف روستاها با همکاري شوراها داشتهمختل

 بـوده اسـت.  وضـعیت مطلـوبی   شورا درانجام کارهاي روستا در  مشارکت مردم محلی با میزان همکاري و

  نقش اساسی درتوسعه روستایی داشته باشد. تواندمی ضروري بوده و شوراهابنابراین تقویت بیشتر 

روند تحوالت مدیریت روستا در ایران با تأکید بر «اي با عنوان در مقاله 1389بزي و هدایتی سال  -

که با کمبود یا نبود اعتبارات به این نتیجه رسیدند که شوراها جز در مواردي » عملکرد شوراهاي اسالمی

  اند.اند، عملکرد مثبتی داشتهو امکانات الزم مواجه بوده

تدوین الگوي مطلوب مدیریت نوین توسـعه  «اي با عنوان مقاله در1391ور سال مهدوي وکریمی پ -

عه امـروزه بـراي اداره امـور و توسـ     هـاي سـنتی مـدیریت،   انـد روش به این نتیجه رسیده» روستایی ایران
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دارا بودن اصول مدیریتی هماننـد   برت جدید توسعه روستایی باید عالوه روستایی کارساز نیستند و مدیری

 مشـارکت و  گرایـی، جمـع  سازماندهی و... بایستی معیارهایی همچون جـامع نگـري،   ریزي،برنامه رهبري،

زیسـت محیطـی    اجتماعی و باعث رفع مشکالت اقتصادي، ... را درخود داشته باشد و ومالی پایدار منابع 

  فضاهاي روستایی گردد.

تحلیـل علـل ناکارآمـدي     شـناخت و «عنـوان   اي بادرمقاله 1392سال  همکاران فرجی سبکبار و -

 بـر  ثیرگـذار علـت تأ  23 پـژوهش بیـانگر   و نتـایج انـد  کـارکرده » تایی از دیدگاه مردم محلیمدیریت روس

 مقوله کلی شامل ضعف در 8چارچوب  که این علل درناکارآمدي مدیریت روستایی درمقیاس محلی است 

 ضـعف در  منـافع جمعـی،  قـومی بـر    تـرجیح منـافع شخصـی و    رسانی،اطالع  ضعف در شایسته ساالري،

محـدودیت مـالی و    اجتماعی، هاي فرهنگی وزمینه ریزي درضعف در برنامه انسانی، اجتماعی و يسرمایه

 این عوامل بـه طـور   اند.یت قانونی و اجرایی دسته بندي شدهدنیز محدو نگري وضعف در آینده اي،بودجه

ها راه حـل بـرون رفـت از ایـن     رسد تنبه طوري که به نظر می یکدیگر در ارتباط هستند؛ سیستماتیک با

  ي ملی است.یستمی به موضوع مدیریت روستایی در چارچوب نظام توسعهس ویکپارچه نگرش  ،مشکالت

  هانامهها و پایانرساله

دهیاري استان گلستان به ارزیابی وضعیت و نقش کارکردي ي خود در نامه) در پایان1385( نعمتی -

که عوامل ساختاري، اجتماعی و  دهدیم) پرداخته است و نشان خانوار 100 (زیر در روستاهاي کوچک

که  دهدیمنشان اقتصادي رابطه تنگاتنگی با میزان موفقیت دهیاران در روستاهاي کوچک دارد و همچنین 

  .اندبوده ترموفقدهیاران روستاهاي بزرگ در مقایسه با روستاهاي کوچک 

تحلیل فضایی شبکه مدیریت روستایی و ارایه الگوي « ) رساله دکتري را با عنوان1389( هیرآقایاري -

حاکی از این  ، نتایج حاصلهبه انجام رسانیده است »ن اردبیل، مطالعه موردي: شهرستاIT نی برمناسب مبت

گیري الگوي ) منجر به شکلطالعات (عدم تحقق دولت الکترونیکاست که فقدان شبکه مبتنی بر فناوري ا

شود و ارتباط رگرسیونی سله مراتبی در شهرستان اردبیل مینامنظم و غیرسلشبکه مدیریت روستایی 

وص شبکه مدیریت هاي مورد بررسی در خصقق دولت الکترونیکی و همگنی شاخصمثبت میان تح

  .رار استروستایی برق

در واقع مطالعات صورت گرفته در زمینه مدیریت روستایی در کشور کمتر به ارزیابی عملکرد  

مدیریت نوین روستایی و تبیین عوامل و نیروهاي مؤثر در مدیریت روستایی در راستاي توسعه پایدار 

نظام  عملکردجنبه تبیینی بودن آن و بررسی ین، در پژوهش حاضر با مطالعات پیشوجه تمایز اند. پرداخته

  .توجه به الگوي توسعه پایدار است مدیریت روستایی با
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  کاربردهاي تحقیق- 8- 1

  تواند فواید و کاربردهاي ذیل را داشته باشد:نتایج این تحقیق می

هاي اي برنامهمساعدت به دهیاران و شوراها در جهت ارتقاء نقش مدیریتی آنان براي طراحی و اجر -

  توسعه روستایی؛

توسعه روستایی هاي فرایند مدیریت و ز علل ناکامیطرف ساختن برخی ا شناسایی نقاط ضعف و بر -

  در روستاهاي کشور

  روش پژوهش -1-9

بر اساس روش در چارچوب تحقیقات اس هدف جزء تحقیقات کاربردي بوده تحقیق حاضر بر اس

اي و پژوهش به صورت اسنادي، کتابخانه گیرد. بنابراین روش اجرايمی تحلیلی قرار –پیمایشی و توصیفی 

هاي پژوهشی مرتبط با موضوع و ها، طرحترین منابع مورد استفاده کتابهاست و عمدپژوهش میدانی 

آوري اطالعات جهت جمعنی هاي اسنادي و میدادر این پژوهش از روش باشد.اینترنتی می منابع استفاده از

از ها و اطالعات مکانی و اجتماعی، هاي باالدست، دادهده شده است. همچنین عالوه بر بررسی طرحاستفا

 م با مصاحبه حضوريأتوو مطالعات میدانی  در طرح دخیل ذيهاي خانوار و گروه و از طریق پرسشنامه

(توصیفی و  کمی و آماريو به دو صورت  تلفیقی هاتجزیه و تحلیل داده آوري گردیده است.جمع

. محاسبه خواهد شد SPSS. کلیه عملیات آماري مذکور در محیط نرم افزاري باشدمی ترکیبیاستنباطی) و 

  .گرددطراحی و ترسیم می Arc Gisهاي موردنیاز نیز در محیط نرم افزار نقشه

  هاي پژوهشمحدودیت - 10- 1

  ها به ها و ارگانسازمان بخشداري از ارائه میزان مساعدت مالی دولت، سایرعدم همکاري  -

  ؛هاي بخش مورد مطالعهدهیاري

  ؛هاي روستایی و مدیریت روستاییروز و دقیق آماري در مورد سکونتگاهه، بهاي جامعکمبود داده -

  ؛هاي پژوهشدر زمینه مراحل گردآوري داده ربطذيهاي کمبود همکاري نهادها و سازمان -

  ؛پژوهشکمبود منابع مالی جهت انجام  -

  ؛هاي ارتباطی مناسبمشکل دسترسی به روستاها بخاطر فاصله از شهر و نداشتن راه -

ها و شوراهاي اي در برخی از روستاها در تکمیل پرسشنامه نسبت به دهیاريتعصبات قومی و قبیله -

 .اسالمی
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  واژگان و مفاهیم کلیدي پژوهش   - 11- 1

  1مدیریت - 

این نکته اشاره کرد که بسیاري از صاحبنظران موفقیت و شکست توان به در اهمیت مدیریت می

  مدیریت موفق مدیریتی است که به کسب دانند. ها مینهادها را ناشی از تفاوت در نحوه مدیریت آن

فعالیت براي کسب بخشی انجامد، موفقیت واقعی مدیر در گرو اثرهاي سازمان یا چیزي بیش از آن میهدف

باید به اهدافی که یک (یا مدیر)  ارزیابی میزان موفقیت یک مدیریت بنابراین براي .هدف و کارایی است

سازمان یا نهاد در پی آن است توجه کرد و براساس میزان دستیابی به آن اهداف موفقیت مدیریت را 

راي است که ب هاییارزیابی نمود. بی شک دستیابی به اهداف در یک سازمان مستلزم انجام وظایف و رسالت

  ). 19 ،1380یان، (رضای سازمان در نظر گرفته شده استآن 

  2روستایی روستا / سکونتگاه - 

 ر مقایسه با شهر مورد بررسی قرار(سکونتگاه روستایی) را از نظر مفهوم و تعریف پیوسته د روستا

ئه تعریفی و با اراسادگی مرز مشخصی میان روستا و شهر قایل شد ه توان بدهند. البته همیشه نمیمی

  گونه واحد سکونتگاهی را از یکدیگر مجزا ساخت.کوتاه، این دو

عبارتند  هاترین این شاخصشود. عمدهه میهایی در نظر گرفتراي تفکیک روستا از شهر نیز شاخصب

  از: 

  ؛ الف) وسعت

  ؛ ب) وضعیت و نوع فعالیت اقتصادي

  ؛ ي پیچیدگی روابط و مناسباتج) درجه

  گیري از نهادهاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي و سیاسی؛ چگونگی بهرهه) 

 معمـوالً معیـاري تعیـین کننـده اسـت     تـر از مـوارد دیگـر و    و) میزان و ترکیب جمعیـت کـه رایـج   

(ســکونتگاه روســتایی) عبــارت اســت از فضــایی اجتمــاعی کــه در آن بــا  روســتا. )16، 1385(ســعیدي، 

هــاي عمــدتاً فعالیــت هــاي اقتصــاديی از فعالیــتتوجــه بــه تــراکم نســبی نــاچیز جمعیــت، نــوع خاصــ

هـاي بخـش صـنعت و بخصـوص بخـش خـدمات و       غلبـه دارد. در ایـن نـوع اجتمـاع، فعالیـت      کشاورزي

هـایی  هـاي روسـتایی معمـوالً در عرصـه    اقتصـادي سـکونتگاه   -بازرگانی محدود اسـت. روابـط اجتمـاعی   

ــ  ــان دارد و ســاکنان روســتایی هویــت اجتم ــام  محــدود و مشــخص جری ــا ن ــد کــه ب اعی مشــترکی دارن

 )18  ،1385 ،ان(هم گرددروستا مشخص می
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   1مدیریت روستایی - 

شود ممکن است در میآنچه از مفهوم مدیریت روستا به عنوان یک واحد سکونتگاهی به ذهن متبا  

یط در ایران که شرا با نظرایات رایج در باب مدیریت نداشته باشد. این موضوع بخصوصچندان قرابت 

کند. بنابراین تماعی و فرهنگی حاکم است، صدق میروستایی از نظر روابط اجهاي خاصی بر محیط

ر مدیریتی اندیشیده شده و آید ممکن است لزوماً منظوبه میان میی که از مدیریت روستایی سخن هنگام

 ین کننده استمدیریت روستایی تعی ریزي شده نباشد. به عبارتی نقش عرف، عادات و سنن دربرنامه

 یی ازفرایند سازماندهی و هدایت جامعه و محیط روستامدیریت روستایی در واقع  ).1، 1389(طالب، 

هاي جامعه ها و نهادها وسایل تأمین هدفو نهادهاست. این سازمان هاطریق شکل دادن به سازمان

مردم، دولت و نهادهاي رکن اي است که شامل سه مدیریت روستایی  فرایند چند جانبهروستایی هستند. 

ها و هاي روستایی و برنامهمردم و از طریق تشکیالت و سازمانمشارکت عمومی است. در این فرایند با 

، 1383 (رضوانی، گیردحت نظارت و ارزشیابی قرار میهاي توسعه روستایی تدوین و اجرا گردیده و تطرح

211.(  

  يدهیار - 

ولتی است که توسط سازمان نهاد عمومی غیرد شود و یکمی ی اطالقیمدیریت روستابه  دهیاري

گردد و در حال حاضر منابع مالی و غیره، پشتیبانی می، فنی هاي کشور از لحاظدهیاري ها وشهرداري

باشد ها) میها و دهیاري(سازمان شهرداري وزارت کشور درآمدي اصلی آن از محل عواید متمرکز تخصصی

هاي خودکفا در روستاهاي کشور مصوب سیس دهیاريأ). به موجب قانون ت30، 1386، (موالئی هشتجین

اداره امور روستاها،  منظورشود به به وزارت کشور اجازه داده می اسالمی، مجلس شوراي 14/4/1377

نام دهیاري با توجه به موقعیت محل و با درخواست اهالی و به صورت خودکفا با شخصیت به یسازمان

  مومی غیردولتی محسوب ها نهادهاي عسیس نماید. این سازمانأروستاها تل در این حقوقی مستق

ت رسیدگی به هاي دولت در جهو کمک اقدامات هاي مذکور به هیچ وجه مانعسیس دهیاريأگردند. تمی

 اساس و در راستاي اینر ). ب108، 1386 (اکبري و عبداللهی، در نخواهد شهاي مذکوعمران و آبادي روستا

ان تشکیالت و سازم روستاهاي کشور اساسنامه هاي خودکفا درسیس دهیاريأقانون ت 2اجراي تبصره 

م نوین مدیریت نظا زیران رسید. این نهاد نوعی ارجاعت وأبه تصویب هی 21/11/1380ها در دهیاري

ي کارکردهاي او دار ایدتواند تحولی در فرایند مدیریت و توسعه روستاها ایجاد نمروستاها است که می

قانون تشکیالت،  69براي دهیاري و دهیار بر اساس ماده  ).30 ،1386 (موالئی هشتجین، باشدمی يدمتعد
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 8مجلس شوراي اسالمی  1/3/1375وظایف و انتخاب شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

ان سنامه، تشکیالت و سازم) و براساس اسا26- 34، 1383 کشور، هايشهرداري (سازمان وظیفه محوري

وظیفه تفصیلی جهت اداره  48تعداد  10ت وزیران در فصل دوم ماده أهی 21/10/1380ها مصوب دهیاري

مربوط در نظر گرفته شده  مقرراتو حفظ توسعه پایدار روستا بر اساس قانون شوراها و با رعایت قوانین و 

  ). 159 -166 ،1386است (اکبري و عبداللهی، 

  ي اسالمی روستاشورا - 

دم به منظور هاي مرآن تالش و کوشش ي، نهادي مشارکتی است که به وسیلهبه طور کلی شورا

گردد و متشکل از پذیرد و هماهنگ میفرهنگی جامعه صورت می ، اجتماعی وبهبود شرایط اقتصادي

ي اسالمی روستا که براساس قانون شوراها ).Ghadoliya, 2005 ,7( نمایندگان اقشار مختلف جامعه است

 يرأ، شوراي اسالمی روستا از میان مردم و با گرفتر و بعدها مورد بازنگري قرا تصویب شد 1361در سال 

المی کشور و ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسقانون تشکیالت 1شود. طبق ماده مستقیم آنان انتخاب می

انی، اقتصادي، عمر ،هاي اجتماعیبرنامهپیشبرد سریع  به منظور )1375، (مصوب انتخابات شهرداران

، کاري مردم و نظارت بر امور روستا، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همبهداشتی، فرهنگی، آموزشی

 شودمی س مقررات قانون تشکیلاسار ب ،روستا به نام شوراي اسالمی بخش، شهر و شهرك شوراهایی

   یندآفر در ثرمؤ بسیار اقدامی   در نواحی روستایی، تشکیل شوراهاي اسالمی. )35،  1382(اکبري، 

 دهه چند در که روستایی نواحی در. شودمی محسوب خویش سرنوشت در مردم مشارکت و ساالريمردم

تري نسبت بیش بسیار اهمیت دهیاري سیستأ آن تبع به و شوراها تشکیل داشت، وجود مدیریت خأل اخیر

، 1383(رضوانی، درا در روستاها پر کنن مدیریت اند خألها توانستههري دارد، چرا که شورابه نواحی ش

هاي توانند کمبودگذاري در مقیاس کوچک و محلی میي اسالمی به عنوان یک نهاد قانون). شوراها222

 يمشکالت توسعهو  نمایند ریزيبرنامه هاموجود در روستاي خویش را به خوبی شناخته و نسبت به آن

  به این مشکالت در  هاي الزم راجعگیريتا تصمیم نمایندمی اعالم را به شوراي بخش روستاي مربوطه

ثر در فرایند ؤاي اسالمی روستایی اقدام بسیار متشکیل شوراه هاي باالي مدیریتی انجام گیرد.رده

مشارکت مردم در توسعه نواحی روستایی محسوب می شود، ولی از آنجا که شورا یک نهاد مشورتی و 

انجام دهد، کما اینکه  تواند وظایف خود ران تشکیالت اجرایی ناقص است و نمیظارتی است، بدون

از پیروزي انقالب نیز به دلیل نداشتن  هاي اولیه بعدتشکیل شده در سال اسالمی روستایی شوراهاي

داشته و در هم توجه گذار به این نکته مچندانی نداشتند. خوشبختانه قانونواحدهاي اجرایی موفقیت 

  ).222 ،1383، (همان بینی کرده است، تشکیل دهیاري را نیز پیشقانون شوراها

  نقش کارکردي - 
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میزان موفقیت آن سیستم هر سیستم مدیریتی داراي اهداف از پیش تعیین شده است که گویاي 

جام آن یکسري شود و به منظور انهایی به آن سیستم محول میموریتأدراین راستا وظایف و م .باشدمی

در این پژوهش اقدامات و  )ها(دهیاري گیرد. منظور از نقش کارکرديها و اقدامات صورت میفعالیت

شک این اقدامات گیرد. بیسیس دهیاري در روستاها صورت میأهایی است که در راستاي اهداف تفعالیت

بهبود شرایط  وسعه روستایی و(دهیاري) که همانا ت اهداف کالن مدیریت نوین روستایی در جهت تحقق

 )گانه 47ها شامل وظایف (دهیاري» نقش کارکردي« بنابراین .شود، انجام میزندگی روستاییان است

. شودطح زندگی روستاییان انجام میهایی است که به منظور ارتقاي سدهیاري و سایر اقدامات و فعالیت

  . )42 ،1385 ،(نعمتی شودمی و ... ، تولیديیزش، آموعمرانی، خدماتی هاياقدامات شامل فعالیت این

   1توسعه روستایی - 

که با دیدگاه بهبود کیفیت  هاي روستایی است، به مفهوم توسعه همه جانبه عرصهتوسعه روستایی

باشد، که شامل فهومی فراگیر و چند بعدي میتوسعه روستایی م .باشدساکنان روستاها همراه میزندگی 

 –هاي اجتماعی ، زیرساختها، مشاغل و صنایع خانگیهاي وابسته به آن، حرفهفعالیت وتوسعه کشاورزي 

 Ahuja and( گرددانسانی در نواحی روستایی می، خدمات اجتماع محلی و تسهیالت و نیز منابع اقتصادي

Rawtani, 2004, 31(.  

                                                
1 Rural Development 



  

  

  

  

  

  ��ل دوم:

  �با�ی ���ی
  



١١٩ 

  

  

  

  مقدمه -2-1

، از این رو واقعیات هستند ، چارچوبی ادراکی و ذهنی براي بیان و تحلیلاهتوجه به اینکه نظریهبا 

هاي نظري پژوهش در راستاي تشریح و تبیین علمی و اصولی واقعیات و مسائل ها و شالودهشناخت بنیاد

  ، معیارها و بنابراین براي درك و تفهیم اصول ؛فضایی امري ضروري و اساسی است اجتماعی و

به بررسی مختصر این توسعه پایدار و مدیریت و مدیریت روستایی ي حاکم بر موضوع هاي نظرچارچوب

  .شوده مفاهیم تئوریکی پرداخته میگون

   تعاریف مفاهیم مدیریت روستایی و توسعه روستایی - 2-2

 جانبه چند فرآیند روستایی مدیریت که است واقعیت این از حاکی روستایی توسعۀ مدیریت متون 

 از و مردم مشارکت با فرآیند ایندر . هستند عمومی نهادهاي و مردم دولت، رکن سه لشام که است

 و گرددمی اجرا و تدوین روستایی توسعۀ هايطرح و هابرنامه روستایی هايسازمان و تشکیالت طریق

   اب همواره باید روستایی مدیریت). 32-40 ،1386نسب،  بهزاد( گیردمی قرار ارزشیابی و نظارت تحت

 مدیریت. باشد همراه شده حساب گذاريسیاست و سازندگی در ابتکار عمل، قدرت کارآمد، هاياستراتژي

 در را مشارکت و گراییجمع ابتکارها، ساختن متجلی محلی، توسعه درك باید روستایی توسعۀ جدید

 فضاهاي یمحیط زیست و اجتماعی و اقتصادي مشکالت تحلیل توانایی و دهد قرار خود کار دستور

 روستایی مدیریت از متعددي تعاریف تاکنون). 85، 1382 لنگرودي، مطیعی( باشد داشته نیز را روستایی

 طریق از روستایی محیط جامعه، هدایت سازماندهی،فرآیند  واقع، در روستایی مدیریت است شده ارائه

 ،)1376( طالب باور به ین،ا بر افزون). 60، 1383 رضوانی،( است نهادها و هاسازمان به دادن شکل

 »روستایی جامعۀ در...  و اقتصادي انسانی، طبیعی، مختلف عوامل تنظیم و تلفیق« علم روستایی مدیریت

 روستا، براي ریزيبرنامه را روستایی مدیریت توانمی عام، صورت به مدیریت تعریف به عنایت با. است

، 1390 آستانه، دربان( دانست شده انجام اقدامات بر نظارت و هماهنگی و ايتوسعه اقدام سازماندهی

 اندیشیده مدیریتی منظور لزوماً است ممکن آید،می میان به سخن روستایی مدیریت از که هنگامی). 25

 کننده تعیین روستایی مدیریت در سنن و عادات عرف، نقش عبارتی، به نباشد؛ شده ریزيبرنامه و شده

 اجرایی و اداري هايسازمان هايدیدگاه تفاوت از ناشی روستایی دیریتم مفهوم دشواري طرفی، از است

 سوي از روستایی جامعۀ فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، حیات مختلف ابعاد تنیدگیدرهم و سو، یک از

 گیريکاربه فراگرد: از است عبارت روستایی مدیریت علمی تعریف یک در). 53، 1376 طالب،( است دیگر
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 ریزي،برنامه طریق از که شده پذیرفته ارزشی نظام یک مبناي بر انسانی و مادي منابع دکارآم و مؤثر

 صورت شده تعیین اهداف به دستیابی براي عملیات کنترل و هدایت امکانات، و منابع بسیج سازماندهی،

   ریقط از نیروها و منابع کارگیري به هنر و علم روستایی، مدیریت از منظور چنینهم و. گیردمی

 در شده تعیین اهداف به دستیابی براي هاآن کنترل و هدایت منابع، بسیج سازماندهی، ریزي،برنامه

 با مشترکی نقاط داراي روستایی مدیریت پس .است روستایی پایدار توسعۀ پیرامون روستایی مناطق

  :از عبارتند مشترك اهداف این. است پایدار توسعۀ و روستایی توسعۀ اهداف

  اساسی؛ نیازهاي مینتأ - 1

  غذایی؛ امنیت و تولید افزایش - 2

  فقر؛ کاهش - 3

  درآمد؛ افزایش - 4

  زیست؛ محیط حفظ - 5

  شغلی؛ هاي فرصت توسعه - 6

  .نفس به اعتماد و مشارکت افزایش - 7

 بگیرد؛ نادیده را هاآن تواندنمی کشوري هیچ که است بنیادي اصول بر مبتنی مشترك اهداف این

- 143 ،1382 افتخاري، و فیروزنیا( شود مکانی عدالت ویژه به ،عدالت به منجر باید دافاه و اصول این

   از استفاده با مطلوبی وضعیت به رسیدن براي حرکت روستایی، مدیریت کالن هدف بنابراین). 142

، 1376 طالب،( است روستایی جامعۀ وضعیت بهبود با سو هم روستا، در موجود بالفعل و بالقوه هايتوان

 آن از. است روستاییان اولیۀ نیازهاي کردن طرف بر روستایی مدیریت ايپایه اهداف از یکی نتیجه در). 6

 داراي پذیرندمی آن تأثیر از که محیطی و کنندمی زندگی آن در که ايجامعه اساس بر هاانسان که جا

 الگوي و کندمی عمل فاوتیمت شکل به مختلف روستاهاي در روستایی مدیریت اند،متفاوتی نیازهاي

 روستایی، مدیریت اصلی سازمان عنوان به شود. دهیارينمی استفاده روستاها تمام براي ثابتی مدیریتی

 تعامل دارد. این سازمان، روستایی زندگی سامانمندي و خدمات عمومی تأمین در تأثیرگذاري و مهم نقش

باشد،  مردم نظر با منطبق دهیاري هايفعالیت چه ره رو از این .دارد مردم زندگی با همیشگی و نزدیک

موجبات کاهش  شود، کاسته انطباق رضایت آنان از این سازمان افزایش خواهد یافت و هرچه از میزان

تر هاي اخیر پس از تشکیل شوراهاي روستاها، اهمیت نظر مردم بیشآید. در سالرضایت مردم فراهم می

کنند. از این رو سنجش نظر شوراها که نماینده مردم هستند، فعالیت میها زیر شده است، زیرا دهیاري

 تواند باعث ارتقاي وضعیت دهیاري شود (فیروزآبادي و ایمانی ها میرضایت روستائیان از دهیاري
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Abstract: 

Today, rural development or any other residential system has broadly linked to 

management concept, compared with past. Currently, all authors and researchers consider 

management as an influential factor of development that not only accelerates the 

development process but also is the only factor to reach the sustainable development. Rural 

managers are regarded as one of the main bases of rural development who functioned as 

alderman, headman and… to run the villages in different eras. Currently, the management 

of rural areas of Iran is on two institutions of Islamic Council and Rural-assistance. 

Meanwhile, rural-assistance is considered as an administrative arm and a main factor in 

rural development. The main goal of the current study is evaluating the effects of modern 

rural management on the economic, social, bioenvironmental and physical dimensions of 

sustainable development through the viewpoint of rural people and managers in central 

district of Samirom city. In the current descriptive-analytical study, the questionnaire used 

as a tool and data gathered using library and field sources and analyzed using SPSS 

Statistical Software. Results of the study indicated that among four understudy dimensions, 

modern rural management has only been successful in the field of bioenvironmental 

dimension and only on functionality index of managers in supplying hygienic and healthy 

drinking water while in social, economic and physical dimensions, modern rural 

management couldn’t be able to have positive significant effects. 
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