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 چکیده 

 سر پشت را گوناگوني تحوالت اجتماعي، ساختارهاي لحاظ به طوالني ساليان طي ایران روستایي مدیریت نظام

اي انتخاب دهيار در روستاهاي بخش  هدف پژوهش حاضر، کشف و واکاوي تجربه دو دهه  گذاشته است. 

تحقيق با رویکرد کيفي و به روش تحليل مضمون  در استان خراسان رضوي است. زاوین شهرستان کالت

 نفر از متوليان امور مدیریت روستایي 41ها با انجام مصاحبه نيمه ساختاریافته با تعداد  شده است. داده انجام

روش  آوري و به روش تحليل مضمون مورد تحليل قرارگرفته است. عالوه بر این، با توجه به نقش جمع

ها با مشاهده مشارکتي یکي از  تر، نتایج مصاحبه منظور تحليل نظري دقيق بندي در تحقيقات کيفي و به زاویه

نتيجه تحقيق نشان داد که  محققان که به مدت سه سال در بستر تحقيق مذکور فعاليت داشت، تقویت شد.

هاي  شود، اما به علت حاکميت ارزش ميساالرانه انجام  انتخاب دهيار در روستاها اگرچه در چارچوبي مردم

گيرد. چهار مضمون    هایي در انتخاب و نيز عملکرد دهيارها شکل مي تاریخي و فرهنگي خاص، موانع و چالش

هاي فرهنگي و  ناپذیري، چالش اند از خاص گرایي، مسئوليت اصلي برساخت شده پژوهش حاضر عبارت

نهادسازي دموکراتيک در روستاهاي موردمطالعه، نتوانسته اهداف  دهد که عملکرد ناقص. نتيجه تحقيق نشان مي

ها و مفاهيم تاریخي  سو به ارزش موردنظر خود را تحقق بخشد. ارائه الگوهاي بومي از مدیریت روستا که از یک

هاي مدیریت  و فرهنگي روستا توجه کند و از سوي دیگر نيازهاي در حال تغيير را توجه کند، یکي از ضرورت

ساالري آن، نيازمند اصالح بر اساس  هاي دولت در روستاها ضمن توجه به وجوه مردم وستایي است. سياستر

 تاریخي حاکم بر روابط و تعامالت قدرت است.-هاي فرهنگي ارزش

 .روستا ار،يده انتخاب مشارکت، ،یيروستا تیریمد ک،يدموکرات ينهادساز واژگان کلیدی:

 

                                                           
   هاي نهادسازي دموکراتيک در جامعه شبررسي چال»مقاله علمي ـ پژوهشي، مستخرج از طرح پژوهشي با عنوان

 ، پژوهش مستقل«روستائي

 asadati@yazd.ac.ir .استادیار جامعه شناسي دانشگاه یزد. 4

 Naydar1@gmail.com )نویسنده مسئول(. یزددانشگاه  دانشجوي دکتري جامعه شناسي اقتصادي و توسعه، .3

 Zahra.falakodin93@gmail.comیزد. اه دانشگ . دانشجوي دکتري جامعه شناسي اقتصادي و توسعه،2

 

 



 Vol. 12, No. 1, Spring and Summer 2020 

 
 
 
 
 
 

 

Analysis of Experience and Enterpretation of Rural Management Actors 

from the Conditions of Dehyar Selection and Its Consequences 

(Study of villages in Kalat city) 
 

Ahmad Kalateh Sadati 
1
, Mehdi Nayehdar 

2
and Zahra Falakoddin

3
 

 
Received:  August 4, 2020    Accepted: January 20, 2021 

Abstract 
Iran's rural management system has undergone various changes in terms of 

social structures over the years. The purpose of this study is to explore the 

two-decade experience of selecting Dehyar in the villages of Zavin section of 

Kalat County in Khorasan Razavi province, Iran. The research has been done 

with a qualitative approach and thematic analysis method. Data were 

collected through semi-structured interviews with 17 rural management 

officials. In addition, due to the role of the triangulation method in qualitative 

research, and in order to analyze the theory more accurately, the results of the 

interviews were reinforced with the participatory observation data of a 

researcher who worked in the field for three years. The results showed that 

although the selection Dehyar is done in a democratic framework, but due to 

the dominance of specific historical and cultural values, obstacles and 

challenges are formed in its selection and performance. The four main 

themes of the present study are specificity, irresponsibility, cultural 

challenges, and poor performance. The results show that democratic 

institutionalization in the studied villages has not been able to achieve its 

goals. One of the necessities of rural management is to provide indigenous 

models of village management that on the one hand paying attention to its 

cultural-historical values, and on the other hand paying attention to the 

changing needs. Government policies in rural areas, while considering its 

democratic aspects, need to be reformed based on the cultural-historical 

values that govern power relations and interactions. 
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 مقدمه و طرح مسئله

. اســت روســتایي مســائل ر تحليــلد اساســي محورهــاي از یکــي مــدیریت ســاختار بــه توجــه

ــه روســتاها ــوان ب ــين عن ــز و اجتمــاعي واحــدهاي اول ــا، انســان اســتقرار مرک  ســازمان داراي ه

 کـه  آنچـه  بـا  متفـاوت  و تـر  گسـترده  مفهـوم  بـا  مـدیریتي  لـيکن  انـد،  بوده مدیریت و اجتماعي

اســت  مطــرح یــا شــود مــي تــدری  مــدیریت فــن یــا علــم عنــوان تحــت امــروزه

ــ ،) ــ  (.0:4216طال ــالحات از پ ــي اص ــا و ارض ــي ب ــام فروپاش ــنتي نظ ــتا اداره س  و روس

ــه از کدخــدا حــذف ــدیریت گردون ــدیریت نظــام روســتایي، م ــران روســتایي م ــه ای  لحــاظ ب

ــاختارهاي ــي س ــاعي، و سياس ــوالت اجتم ــوني و تح ــاي دگرگ ــي ه ــه را مختلف ــرده تجرب  ک

ــت ــد. اس ــالب از بع ــالمي انق ــکيالتي اس ــت تش ــاوین تح ــه عن ــار، خان ــردف همي ــران ت  عم

 هــاي زمينــه نداشــتن دليــل بــه ولــي گرفتنــد شــکل روســتاها در اســالمي شــوراي و روســتایي

ــازمان و الزم ــي س ــرتبط اجرای ــق م ــل توفي ــولي قاب ــل قب ــد حاص ــ  . نکردن  از( 4216)طال

ــگامان ــات پيش ــتایي مطالع ــران در روس ــد ای ــت معتق ــن اس ــکيالت ای ــتر تش ــه بيش  صــورت ب

 را خـود  مشـروعيت  مـوارد  اغلـ   در و کردنـد  مـي  مـل ع دولتـي  هـاي  دسـتگاه  اجرایي بازوي

 در مکــرر تغييــرات(. 62:پيشــين منبــع)گرفتنــد  مــي دولتــي هــاي دســتگاه حمایــت و تائيــد از

 موفقيــت عــدم بــر گــواهي خــود انقــالب از پــ  اول دهــه دو در روســتایي مــدیریت حــوزه

 .است شده ایجاد تشکيالت

 اول دهـه  دو در روسـتایي  مـدیریت  ددمتعـ  تشـکيالت  نـاموفق  نسـبتا   تجربـه  بـه  توجـه  با

ــالب ــت و انق ــانوني ظرفي ــایف تشــکيالت،" ق ــات و وظ  و کشــور اســالمي شــوراهاي انتخاب

ــاب ــهرداران انتخ ــوب " ش ــال در ،4210 مص ــا 4211 س ــوبرداري ب ــدیریت  از الگ ــوي م  الگ

ــهري ــه ش ــتمل ک ــر مش ــاد دو ب ــوراي نه ــالمي ش ــهرداري و اس ــت، ش ــانون " اس ــي  ق  تاس

 اجـازه  کشـور  وزارت بـه  و رسـيد  تصـوی   بـه  " کشـور  روسـتاهاي  در فـا خودک هاي دهياري

 غيردولتـي  عمـومي  نهـاد  روسـتایي  پایـدار  توسـعه  و روسـتاها  امـور  اداره منظـور  به تا شد داده

 صــورت بــه اهــالي درخواســت بــا و محــل هــایي ویژگــي بــه توجــه بــا " دهيــاري " نــام بــه

ــا ــوقي باشخصــيت خودکف ــتاهاي در مســتقل حق ــاالي روس ــانوار 35 ب ــي  کشــور در خ  تاس

 بــراي زمينــه 4235 ســال در وزیــران هيئــت توســط هــا دهيــاري اساســنامه تصــوی  بــا. گــردد

 عهـده  بـر  روسـتایي  مـدیریت  اجرایـي  مسـئوليت  ترتيـ   بـدین . گردیـد  فـراهم  هـا  آن تاسي 
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 4 مــدت بــه روســتا اســالمي شــوراي ســوي از کــه شــد گذاشــته " دهيــار" عنــوان بــا مقــامي

 (24:4233کریمي، و جاجرمي ایماني) شود يم انتخاب سال

 و روسـتایي ))اسـتعالجي   توسـعه  در نهـاد  ایـن  کـه  بـر نقشـي   عـالوه  دهياري نهاد مطالعه

ــاران ) ــتمي ،(4225همک ــاه رس ــي ش ــاران  و بخت ــد  ،(4224)همک ــاد ( و(4222)احمدون  ایج

 ،(4224) جــاجرمي ایمــاني و فيروزآبــادي)روســتایي ) اجتماعــات ســاکنين رضــایتمندي

ــابع حيــ  از باشــد، داشــته توانــد مــي(( 4222) همکــاران و حســام ،(4224) کوهســتاني  و من

ســوي معــاون  از شــده ارائــه آمـار  برابــر. اســت فــراوان اهميــت حـائز  نيــز دولتــي هــاي کمـک 

ــاري  ــور دهي ــت ام ــاي وق ــازمان ه ــهرداري س ــا ش ــاري و ه ــاي دهي ــور وزارت ه ــال در کش  س

ــو  از 4223 ــزار 22 مجم ــتا 355 و ه ــور،ک روس ــزار 21 ش ــتا 455 و ه ــاري داراي روس  دهي

ــن در و اســت ــال ای ــارات س ــاري اعتب ــا دهي ــال  ه ــر ب ــزار 0 ب ــارد ه ــان ميلي ــوده توم اســت  ب

ــتان توابــع از زاویــن بخــش در نگارنــدگان بررســي(. 4223جنــدقيان،)  در کــالت شهرس

ــتان ــان اس ــاوجود رضــوي خراس ــاري 42 ب ــي و دهي ــتایي جمعيت ــدود  روس ــزار 43ح ــر ه  نف

 از بخــش ایــن دهيــاري بــه ریــال ميليــارد 34 مبلــ  4223 ســال در کــه اســت ایــن از حــاکي

ميليـارد   1 حـدود  مبلـ   ایـن  از کـه  اسـت  گردیـده  واریـز  دولتـي  هـاي  کمک و اعتبارات محل

ــال آن ــرف ری ــت ص ــو  پرداخ ــتمزد و حق ــاران دس ــابقي و دهي ــرف م ــور ص ــاري ام  و ج

منـابع   کـل  از درصـد  25 حـدود  سـط طـور متو  بـه  دیگـر  عبـارت  گـردد. بـه   مـي  دهياري عمراني

ــاري ــاران شــده اســت   درآمــدي دهي ــدگان بررســي)هــا صــرف حقــو  دهي  خــود کــه( نگارن

 .است تأمل درخور موضوعي

 توجــه عمــده کــه اســت ایــن از حــاکي روســتایي مــدیریت دربــاره شــده انجــام مطالعــات

 المياسـ  شـوراهاي ) نهـاد  ایـن  رکـن  دو از یکـي  بـر  روسـتایي  حـوزه  پژوهشـگران  و محققان

ــا ــاري ی ــز( دهي ــوده متمرک ــدها و ب ــم و فرآین ــاي مکانيس ــيش ه ــاب از پ ــار انتخ ــط دهي  توس

ــوراي ــدهاي آن،    ش ــاران و پيام ــالمي و دهي ــوراهاي اس ــل ش ــط متقاب ــالمي، رواب ــارب اس  تج

ــاران زیســته ــز و دهي ــاران کــه تعریفــي ني ــد نقــش از دهي  کــه چــارچوبي و قالــ  و خوددارن

 باگذشـت  اکنـون . اسـت  قرارگرفتـه  موردبررسـي  کمتـر  کننـد،  مـي  تعریـف  خـود  فعاليت براي

در  " دهيــار " عنــوان بــه جدیــد بــازیگراني ورود و هــا دهيــاري تاســي  از دهــه دو بــه قریــ 

 فراینــد در تواننــد مــي جدیــد بــازیگران ایــن کــه مهمــي نقــش و روســتایي مــدیریت ســاختار
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ــعه ــتایي توس ــته روس ــند داش ــز و باش ــایگزیني ني ــيوه ج ــاي ش ــک ه ــدیریت رد دموکراتي  م

ــي روســتایي، ــد م ــا طلب ــل ب ــي تحلي ــط و ســاخت درون ــار و روســتایي شــوراهاي رواب  و دهي

 رفـع  و هـا  توانمنـدي  افـزایش  بـراي  مناسـ   زمينـه  روسـتایي  مـدیریت  نهـاد  تر عميق شناخت

 ایـن  بـراي  پاسـخي  یـافتن  پـي  در مطالعـه  ایـن  رویکـرد  ایـن  بـا . کـرد  فـراهم  را آن هـا  کاستي

ـ  تصـویر : که است سؤال  در دهيـار  نقـش  دهيـار،  انتخـاب  از روسـتا  مـدیریت  بـازیگران  يذهن

 چيست؟ دهيار انتخاب پيامدهاي و روستا مدیریت

 مرور مطالعات پیشین
 در متعـدد  مطالعـات  عليـرغم  اسـت  ایـن  از حـاکي  گرفتـه  انجـام  روسـتایي  مطالعات بر مروري

 وهشــگرانپژ موردتوجــه کمتــر روســتایي مــدیریت موضــو  ایــران، روســتایي مســائل حــوزه

 مهــدي تـأليف  " ایــران در روسـتایي  مــدیریت " کتـاب  بتـوان  شــاید. اسـت  بــوده حـوزه  ایـن 

ــ  ــال در طال ــرآغازي را 4213 س ــر س ــق ب ــي تحقي ــوزه در اختصاص ــدیریت ح ــتایي م  روس

 هـاي  رشـته  گسـترش  بـا  اخيـر  سـالهاي  در البتـه . گشـود  محققـين  سـایر  براي را راه که دانست

ــي، ــزایش علم ــي تتحصــيال دانشــجویان اف ــزایش و تکميل ــي مجــالت اف ــي علم  در پژوهش

ــدیریت موضــو  روســتایي حــوزه ــه روســتایي م  موردمطالعــه اساســي موضــوعات از یکــي ب

 گذشـته  دهـه  دو بـه  قریـ   در گرفتـه  انجـام  مطالعـات  تـوان  مـي  طـورکلي  بـه . است شده تبدیل

 بندي کرد: طبقه موضوعي حوزه سه در را روستایي مدیریت درزمينه

ــاتي -4 ــه مطالع ــاظر ک ــر ن ــير ب ــدیریت تحــوالت س ــتایي م ــتند روس ــات. هس ــ  مطالع  طال

ــایي ،(4213) ــاني ،(4233) زاده لهسـ ــاجرمي ایمـ ــداللهي و جـ ــوروزي ،(4233) عبـ  و نـ

 .گيرند مي قرار مطالعات دسته این شمار در( 4225) ميررحيمي

 تـوان  يمـ  ازجملـه  کـه  انـد  متمرکزشـده  روسـتایي  اسـالمي  شـوراهاي  صرفا  بر که مطالعاتي -3

ــه ــات ب ــاني مطالع ــاجرمي ایم ــي و ج ــعيدي ،(4233) کریم ــ  ،(4211) س  ،(4214) طال

 .کرد اشاره( 4221) آبادي ابراهيم و ابوالحسني (،4232) احمدیان پور و همکاران

 فراوانـي  بيشـترین  مطالعـات  از دسـته  ایـن . انـد  متمرکزشـده  دهيـاري  برنهـاد  کـه  مطالعـاتي  -2

 مسـائلي  و گيرنـد  دربرمـي  را روسـتایي  مـدیریت  درزمينـه  شـده  انجـام  مطالعـات  بين در را

ــزان چــون ــدي رضــایت مي ــرد از من ــاران، عملک ــالش دهي ــاي چ ــيش ه ــاران روي پ  و دهي
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 و فيروزآبــادي مطالعــه. انــد داده قــرار موردبررســي را دهيــاران موفقيــت بــر مــؤ ر عوامــل

 مکــارانه و شــرفي ،(4224) همکــاران و بختــي شــاه رســتمي ،(4225) جــاجرمي ایمــاني

 و چوبچيـــان ،(4224) همکـــاران و پنـــاه الـــه ،(4223) همکـــاران و رضـــواني ،(4222)

( 4222) احمدونـــــد ،(4224) اســـــتعالجي ،(4225) حســـــنوند ،(4236) همکـــــاران

 .است مطالعات دست ازاین هایي نمونه

 کنـوني  الگـوي  رکـن  دو عنـوان  بـه  دهيـار  و اسـالمي  شـوراي  روابـط  که است ذکر به الزم

 از خـود  ایـن  آنکـه  حـال  اسـت،  بـوده  حـوزه  ایـن  محققـان  موردتوجه کمتر وستایي،ر مدیریت

رســد بــا تقســيم قــدرت  بــه عبــارتي بــه نظــر مــي .اســت روســتایي مــدیریت اساســي مســائل

ــتاها،       ــدرت در روس ــط ق ــامالت و رواب ــار، تع ــالمي و دهي ــوراي اس ــاد ش ــه دو نه ــتا ب روس

ــي   ــاص م ــامالت خ ــرات و تع ــمول تغيي ــد  مش ــه نيازمن ــد ک ــت.   باش ــص اس ــق و تفح تحقي

جهــت، هــدف پــژوهش حاضــر، کشــف و واکــاوي نگــرش و تصــویر ذهنــي بــازیگران  ازایــن

 پردازد. قدرت در روستا نسبت به فرایند و عملکرد انتخاب دهيار در روستا مي

 حساسیت نظری

 تغييــرات و توســعه نظــري حــوزه در ســوم هــزاره آغــاز در و بيســتم قــرن پایــاني دهــه دو در

 توســعه تحـت عنـوان   جدیـدي  روسـتایي، پـارادایمي   توسـعه  بـه  مربـو   باحـ  م و اجتمـاعي 

 تأکيـد  محـور  مـردم  و بـومي  درونـي،  سـازوکار  بـر  آن در کـه  گرفـت  شـکل  روسـتایي  پایدار

 پایـداري  و جانبـه  همـه  فرآینـد  را روسـتایي  توسـعه ( 4222) 4اوفـارل  منظـر  ایـن  از. گـردد  مي

ــایي آن چــارچوب در کــه دانــد مــي  نيازهــاي رفــع جهــت در روســتایي عــاتاجتما هــاي توان

 اکولـوییکي، ) محلـي  سـکونت  نظـام  دهنـده  شـکل  نيروهـاي  بـر  مـؤ ر  کنترل و معنوي و مادي

 (.43:4231ایماني، و ازکيا)یابد  مي تعالي و رشد( نهادي و اقتصادي اجتماعي،

 مراحــل تمــامي در مــردم مشــارکت مبنــاي بــر پایــدار توســعه اســاس حقيقــت در

 و رشـد  بـراي  کارآمـد  ابـزاري  عنـوان  بـه  و گيـرد  مـي  شـکل  اجرا و گيري يمتصم سازي، تصميم

 نظریـه  دو پایـه  بـر  جریـان  ایـن (. 6:4232همکـاران،  و حبيبـي )شـود   مـي  گرفته نظر در توسعه

ــي از: اســت بناشــده ــاي ارزش طرف ــردم ه ــاالري، م ــارکت ضــرورت س ــردم مش ــعه در م  توس

                                                           
1. Ofareel 
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ــد مــي ضــروري را هــا برنامــه و هــا سياســت ــردم حضــور دیگــر فطــر از و دان  مراحــل در م

 سـي )اسـت   آتـي  مراحـل  در هـا  آن کننـده  تضـمين  عامـل  توسـعه،  هـاي  برنامـه  سـازي  تصميم

 توســعه فرآینــد غالــ  سـاختار  مشــارکتي رویکردهــاي بــه توجـه  افــزایش بــا(. 4،4:4225تـرام 

 زینجـایگ  بـاال  بـه  پـایين  از جریـاني  بـا  کـرد  مـي  دنبـال  را پـایين  بـه  بـاال  از رویکردي قبال  که

 (.3،4:4222الوه و همکاران)شود  مي

 اهميــت  و نقــش  بــه اذعــان  برنــده نوبــل اقتصــاد ضــمن    ( 4222) 2ســن  آمارتيــا 

 زیـاده  خطـر  سـاالري،  مـردم  هـاي  مزیـت  مـورد  در» کنـد  مـي  یـادآوري  سـاالر  مردم ساختارهاي

ــي ــر فروش ــز آن ا  ــود ني ــن،) «دارد وج ــاره    (.416:4230آمارتياس ــده درب ــام ش ــات انج مطالع

زیــاد صــورت هــاي  خابــات در روســتاهاي چــين مویــد ایــن اســت کــه عليــرغم پيشــرفت انت

گرفتــه در نهادینــه ســازي انتخابــات و نهادســازي دموکراتيــک امــا همچنــان انتخابــات         

ــد)تن   ــتاها بيانجام ــود اداره روس ــه بهب ــته ب ــمي  4،460،3545نتوانس ــط غيررس ــت رواب (. حاکمي

قـومي و  هـاي   (، اختالفـات و تـنش  0،3556به جـاي روابـط رسـمي در جامعـه روسـتایي)مانيو     

ــان   ــراین و هـــ ــه اي) بـــ ــه6،3552قبيلـــ ــاي  ( و زمينـــ ــاهي  هـــ ــي و آگـــ فرهنگـــ

ــران  1،3556روستایيان)شــوبرت ــت مردمســاالر هســتند. پي ــع حاکمي ــرین موان  (  4234)( از مهمت

 فقـدان  نتيجـه  در و اجتمـاعي هـاي   عرصـه  تمـامي  بـر  خـانوادگي  روابـط  معتقد است حاکميت

ــق احســاس ــه تعل ــازمان، و مکــان ب ــه س ــر انتصــاب غلي ــدم و اکتســاب ب ــق ع  شایســته تحق

ــري شــکل عــدم ســاالري، ــرد گي ــرجي  و مســئول و موظــف شــهروند حقــو ، صــاح  ف  ت

ــه روابــط انجمنــي، تجزیــه دایمــي جامعــه برپایــه روابــط خــوني،   ــداني،روابــط خــوني ب  خان

ــيره ــي و اي عش ــذا و ایل ــدان ل ــه فق ــتگي تجرب ــک همبس ــه، در ارگاني ــع جامع ــدید فض  ش

 و اجتمـاعي  مشـتر  هـاي   فعاليـت  عرصـه  در نظـري  تنـ   و خودمحـوري  پـذیري،  مسئوليت

 ســوي از قيمــت هــر بــه طلبــي قــدرت و ســو یــک از پــذیري اســتبداد روحيــه رشــد مــدني،

 و اجتمـاعي  مهمتـرین عوامـل   از خـوردن برخـي   روز نـر   بـه  نـان  و چاپلوسـي  رونـق  دیگر،

                                                           
1. Seetharam 

2. Lowe 

3. Amartya Sen 

4. Tan 

5. Manio 

6. Brien and Han 

7. Schubert 
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ــانع کــه تــاریخي اســت  انــد  شــده ایــران در ســاالر مــردم اينهادهــ شــدن نهادینــه م

ــران،) ــران یکــي (.30:4234پي ــرین از پي ــه اســالمي شــوراهاي  اساســي مســائل مهمت ــوان ب  عن

 تایيـد  گـزینش،  نحـوه  را سـاالر  مـردم  نهادهـاي  نيـز  و محلـي  مـدیریت  اساسـي  ارکان از یکي

 (.21:همانجا) داند مي شورا اعضاي انتخاب باالخره و

 بــر مشــتمل کشــور روســتایي مــدیریت کنــوني اختارســ گفــت تــوان مــي کلــي طــور بــه

 توانــد مــي روســتایي پایــدار توســعه رهيافــت چــارچوب در کــه دهيــار و اســالمي شــوراهاي

 هــایي چــالش و مســائل بــا کنــد فــراهم را خــود امــور اداره در روســتایيان مشــارکت افــزایش

 تاهايروســ بــراي را بيشــتري مشــکالت توانــد مــي آنهــا بــه تــوجهي بــي کــه هســتند مواجــه

 (.26:4233کریمي،  و جاجرمي ایماني)کند  ایجاد کشور

 میدان مطالعه

این مطالعه در روسـتاهاي بخـش زاویـن از توابـع شهرسـتان کـالت در اسـتان خراسـان رضـوي          

خـورده، از شـمال بـه     به انجام رسـيده اسـت. ایـن شهرسـتان کـه نـامش بـا نادرشـاه افشـار گـره          

سـرخ ، از جنـوب بـه شهرسـتان مشـهد و از شـر         کشور ترکمنسـتان، از شـر  بـه شهرسـتان    

شــده اســت.  گــردد و از دو بخــش مرکــزي و زاویــن تشــکيل بــه شهرســتان درگــز محــدود مــي

ــا دو دهســتان زاویــن و پســاکوه داراي یــک شــهر،   ــادي اعــم از  443بخــش زاویــن ب پارچــه آب

روستا، محـالت عشـایري و مکـان اسـت. بـر اسـاس نتـایج آخـرین سرشـماري نفـوس مسـکن            

ــال  ــت بخــش  4220در س ــداد   44441جمعي ــن تع ــه از ای ــوده ک ــر ب ــاطق  45615نف ــر در من نف

ــر ) 2140درصــد( و  14) روســتایي ــن ســکونت   36نف ــز بخــش زاوی درصــد( در شــهر زو مرک

جمعيـت در   ، سـکونت 4220دارند. این در حـالي اسـت کـه بـر اسـاس نتـایج سرشـماري سـال         

درصـد در نقـا     36و حـدود   هريدرصـد در منـاطق شـ    14سط  کشـور عکـ  ایـن اسـت و     

هــاي متمایزکننــده ایــن بخــش بــا ســایر منــاطق  روســتایي ســاکن هســتند. ایــن خــود از ویژگــي

است. ویژگـي دیگـر ایـن منطقـه تنـو  قـومي آن اسـت. بخـش زاویـن شهرسـتان کـالت قـوام             

ــرد ــف ک ــارس و عــرب را در خــود جــاي ) مختل ــر ، ف ــانج(، ت ــه  کرم داده اســت و شــاید گزاف

هـاي مختلـف ایرانـي بنـاميم. سـاکنين ایـن بخـش         یـن منطقـه را مينيـاتوري از قوميـت    نباشد که ا

مــذه  و  درصــد شــيعه 0/22 همگــي مســلمان هســتند و از مجمــو  تعــداد خانوارهــاي ســاکن
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انـد کـه در دهسـتان پسـاکوه سـاکن هسـتند )رسـتگاریان چنـار          درصد نيز سني مـذه   (نيم)0/5

 (.33-40: 4226و همکاران،

روســتا داري  42روســتاي داري شــوراي اســالمي،    34ن از مجمــو  در بخــش زاویــ 

ــال        ــه س ــن ب ــش زاوی ــتاهاي بخ ــاري در روس ــي  دهي ــابقه تاس ــتند. س ــاري هس  4234دهي

ــي ــي  برم ــاد، تق ــار، آبگــرم، اميرآب ــردد و روســتاهاي چن ــه گ ــاد و قلع ــين روســتاهایي  آب ــو اول ن

ــراي آن   ــاري ب ــي  دهي ــوز تاس ــه مج ــتند ک ــتا  هس ــت. روس ــده اس ــا صادرش ــاد ه هاي طاهرآب

ــاد نيــز آخــرین روســتاهایي هســتند کــه در ســال   هــا، باغگــاه تــر  مجــوز  4223و مــومن آب

 (.24منبع پيشين:) ها صادرشده است تاسي  دهياري براي آن

ــي از حيــ  ســکونت   ــر ترکيــ  جمعيت ــز   14عــالوه ب درصــدي جمعيــت روســتایي و ني

ــالها    ــله س ــان در فاص ــي از محقق ــکونت یک ــذهبي، س ــومي و م ــو  ق ــا  24ي تن ــن  21ت در ای

منطقـه و اشـتغال وي در سـمت بخشـدار کـه از نزدیـک بـا شـوراهاي اسـالمي و دهيـاران آن           

آشنایي کامل داشـته و نيـز خـود مجـري انتخابـات شـوراهاي اسـالمي دوره پـنجم بـوده و بـا           

 ویژگي دیگر این ميدان است. مسائل انتخاب دهياران درگير بوده است،

 شناسی پژوهش روش
 تحليل مضمون() 4و به روش تحليل تماتيک 4223در سال  کيفي اضر با رویکردپژوهش ح

 هاي داده در موجود الگوهاي گزارش و تحليل شناخت، براي روشي مضمون، شده است. تحليل انجام

 به را متنو  و پراکنده هاي داده و است متني هاي داده تحليل براي فرایندي روش، این. باشد مي کيفي

 بلکه نيست خاصي کيفي روش صرفا  مضمون، تحليل. کند مي تبدیل تفصيلي و غني هایي داده

 ،4225: همکاران و جعفري عابدي. )برود کار به کيفي هاي روش اکثر در تواند مي که است فرایندي

 دهياران، مشتمل بر اعضاي شوراي اسالمي بخش، نفر 41 پژوهش کنندگان در این مشارکت (. 402

ها از طریق مصاحبه فردي نيمه ساختاریافته و  بوده و داده ها دهياري اسان فني و ماليبخشدار و کارشن

گيري هدفمند انتخاب  شوندگان با روش نمونه مصاحبه شده است. آوري یک مصاحبه گروهي جمع

 اهداف که اي استخراج گردید. سؤاالتي و در مرحله بعد با روش حداکثر تنو  اطالعات پایه شدند؛

 چه با عمل ميدان شوراهاي اسالمي در که عبارت بودند از این کرد، مي دنبال را قيقتح اصلي

کنند و چه قال  یا  دهياران نقش خود را چگونه تعریف مي کنند؟ معيارهاي دهيار را انتخاب مي

                                                           
1 . Thematic analysis 
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 را مسائلي چه خود تصميمات و اقدامات در دهياران گزینند؟ چهارچوبي براي فعاليت خود برمي

تأ ير چه عوامل یا نهادهایي  تحت عنوان مدیر روستا دهياران به تصميمات دهند؟ مي رقرا مدنظر

کنند؟ و  دهياران موانع فرا روي خود در اجراي وظایف قانوني دهيار را چه عواملي تعریف مي است؟

 اینکه چه راهکارهایي براي کارآمدتر شدن دهياري دارند؟

 مصاحبه حين سؤاالتي نيز خرده دادند مي سؤاالت کنندگان به مشارکت که پاسخي به توجه با

ها سعي بر  مصاحبه پرسيده شد تا همه جوان  موضو  روشن گردد. در انجام محقق سوي از

هاي  اي ندارند که بر یافته ها چيز تازه این شد هرجایي که محقق به این نتيجه رسيد که داده

 اشبا  نظري رسيد. در مرحله تحليل ها به هها متوقف گردد و داد مصاحبه پژوهش بيفزایند پيشين

کدگذاري توصيفي و در مرحله بعد کدگذاري تفسيري صورت  روش به شرو ، ابتدا ها داده

 به دسترسي درنهایت و بندي مقوله کدگذاري، معنا، واحدهاي استخراج مسير، این در گرفت.

 .گرفت انجام ها داده روي مضمون یا هاي هسته مقوله

و  :دهندگان پاسخ از بازخورد فرآیند دریافت اعتبار تحليل مضمون از براي تعيين

 هاي تحليل براي ارزیابي رایج کامال  فرایندهاي از یکي شده است که کنندگان: استفاده مصاحبه

دهندگان  پاسخ اختيار در را خود هاي تحليل نتایج پژوهشگر، فرایند، این در است. مضمون

 ميان تفاسير تناس ِ و همخواني ميزان درباره تا خواهد مي ها نآ از و دهد مي قرار پژوهش

 دهندگان اختيار پاسخ در را فرصت این کاري، چنين .کنند اظهارنظر خودشان، تجارب و پژوهشگر

(. 424همانجا:) کند شده، اظهارنظر مطرح مسائل درباره تري قوي و تر طورجدي به تا دهد مي قرار

ز محققان پژوهش به مدت سه سال در بستر پژوهش و از نزدیک یکي ا الزم به ذکر است که

هاي مذکور که  هاي کيفي، داده در پژوهش 4بندي مشاهده مشارکتي داشتند. با رویکرد زاویه

کرد، در بح  نظري پژوهش حاضر  مسائل دهياران روستایي در بستر مطالعه را احصاء مي

 مورداستفاده قرار گرفت.

 پژوهش های یافته

ها نشان داد که انتخاب دهيار توسط شوراهاي اسالمي )که اعضاي آن خود بارأي مردم  ل دادهتحلي

کننده سوء  اي از عوامل اجتماعي مرتبط است که تعيين شوند( در روستاها با مجموعه تعيين مي

                                                           
1. triangulation 



 

 

 

 

 

 529الدین/ واکاوی تجربه و تفسیر بازیگران مدیریت روستایی   ...                    در، فلک کالته ساداتی، نایه

 

 

اي در این انتخاب است و در فرایندي از تضاد منافع بين  هاي شخصي، گروهي یا طایفه گيري

هاي موجود  نشست گيرد. بر این اساس و با توجه به ته قوم یا گروه در روستا انجام مي فاميل،

کنند، فرد موردنظر  هاي ذینفع به هر طریق ممکن تالش مي با روابط قدرت در روستا، گروه مرتبط

که هاي رفتاري  بنابراین نحوه انتخاب دهيار با سوگيري عنوان دهيار روستا انتخاب کنند؛ خود را به

است. طبيعي است در چنين شرایطي که نوعي خاص  منافع گروه خاصي را به همراه دارد، همراه

هایي که در  افتد، دهيار منتخ ، ناگزیر است که نسبت به افراد یا گروه گرایي در انتخاب اتفا  مي

د، شو اند، خاص گرایي را اعمال کند. چنين خاص گرایي باع  مي انتخاب وي نقش مؤ ري داشته

و ا ربخشي و کارآمدي الزم را  هاي رقي  از اعتبار الزم برخوردار نبوده فرد منتخ  در منظر گروه

شود که افراد بدون  درنتيجه انتخاب نادرست در هر مرحله باع  مي نداشته باشد. همچنين

 و بدون تخصص و تجربه کافي عمل کنند. شایستگي الزم انتخاب شوند

 گيرد، ليکن با آخرین اشکال و ابزارهاي دموکراتيک انجام ميکه انتخاب دهيار  درحالي

 هاي ارزشي و فرهنگي روستایيان، مبتني بر الگوهاي غير نشست بسياري از رفتارها و ته

مفهوم و از  43 ها از تحليل مصاحبهفاقد یک الگوي بومي در این زمينه است.  دموکراتيک بوده و

مقوله هسته تحت عنوان خاص گرایي،  4ين مقوالت مقوله و از ب 44 شده مفاهيم استخراج

(. شبکه مضامين 3و  4هاي فرهنگي استخراج شد )جدول شماره  و چالش ناپذیري مسئوليت

آمده است. الزم به توضي  است با توجه به محدودیت  4مقوالت و مضامين هم در شکل شماره 

 ط یک گزاره بيان شده است.مقاله در تعداد صفحات و کلمات براي هر مفهوم در مقاله فق

 شده از شرایط انتخاب دهیار در روستا مضامین استخراج -1جدول 

 مضمون مقوله مفهوم گزاره

در انتخاب دهيار هميشه بين اعضاي شورا اختالف وجود 

 دارد.

چنددستگي در انتخاب 

دوگانگی  دهيار

 انتخاب
خاص 

 گرایی

وان دهيار عن خوان کسي رو به هر کدوم از اعضاي شورا مي

 قبول کنند که منافع آنها را تامين کند.

ر اساس انتخاب ب

 گرایي نفع

شوارها کسي را مي خوان که حرف گوش کن باشد و در 

 مقابل اون ها قرار نگيرد.
 مطيع شورا بودن

سرسپردگی 

هر دهياري در آخر باید با تصميم اعضاي شورا انتخاب  سازمانی

 شود.

وسيله  انتخاب شدن به

 وراش
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 شده از شرایط انتخاب دهیار در روستا مضامین استخراج -1دول ادامه ج

 مضمون مقوله مفهوم گزاره

عدم قدرت انتخاب و  دهياران خيلي قدرت تصميم گيري ندارند.
 اختيار

 

 

شوراها حتي در وظایفي قانوني دهيار که قانون مشخص 
 کرده، دخالت مي کنند.

عدم استقالل و 
 خودمختاري

اي توي انتخاب حرف اول  اینجا هنوز عوامل قومي قبيله
 رو ميزند

 قوم گرایي در انتخاب

 
 
گری  البی

 در انتخاب

خود مردم روستا هم دوست ندارند کسي خارج از  
 روستا براي دهياري انتخاب شود.

 گرایي در انتخاب بومي

 ات داخلياختالف شوراها یکدست نيستند و بين آنها اختالف وجود دارد.
دستيابي به منزلت  برخي براي پرستيژ دنبال شورا و دهياري هستند.

 اجتماعي
تجربه و تخصص خيلي در انتخاب دهيار روستا نقش 

 ندارد.
توجهي به تخصص و  بي

 تجربه
افرادي که انتخاب ميشن خيلي رشته تحصيلي مرتبطي 

 ندارند که بتونن مشکالت رو حل کنند.
رشته مرتبط نبودن 
 تحصيلي

 
نظارت 
 ضعیف

شوارها خيلي به قولها و وعده هایي که مي دهند ، پایبند 
 نيستند.

 مداري ضعف اخال 

شورا خيلي با روراستي این افراد رو انتخاب نمي کنند و 
 هميشه یه مسائلي پشت پرده هست.

 انتخاب صادقانه شورا

راي هنوز در رروستاها تفکرات قدیمي  وجود داره  و ب
 اهالي پذیرفته شده نيست که دهيار زن باشد.

نگاه سوگيرانه به توانایي 
 مدیریت زنان

کوری 
 جنسیتی

م تحصيل کرده فو  ليسان   با وجود چند خان
ریزي روستایي و معماري، شورا یک آقاي با مدر   برنامه

 ليسان  زیست شناسي را براي دهياري انتخاب کردند. 
 تقدم جنسيتي در انتخاب

 شده از پیامدهای انتخاب دهیار در روستا مضامین استخراج -5جدول 

 مضمون مقوله مفهوم گزاره

هاي خودشون   دهياراني که انتخاب مي شوند با مسئوليت

 آشنا نيستند و درست انجام وظيفه نمي کنند.

ضعف 

 پذیري مسئوليت
 

 ضعف تعهد

 سازماني

مسئوليت 

 ناپذیري
 دهيار قبلي رو عوض مي کند.هر دوره شورا که مياد، 

عدم  بات و 

 ماندگاري فرد
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 شده از پیامدهای انتخاب دهیار در روستا مضامین استخراج -5دول ادامه ج

 مضمون مقوله مفهوم گزاره

دهيار براي اینکه حداقل تا پایان دوره چهارساله برکنار 

 نشود باید گوش به حرف شورا باشد.

حق عزل و نص  

 اوسيله شور به
 

 

 دهيار از آینده شغلي خودش اطميناني ندارد.
نبود استخدام 

 مدت طوالني

چون  دهيار  بچه خود روستا هست و باید حواسش 

 باشد که با مردم درگير نشود.

عدم درگير کردن 

 خود با مردم

 

نبود قدرت 

 اجرایي

وقتي دهيار مي خواهد جلوي ساخت و ساز غيرمجاز را 

فاضالبش را به کوچه هدایت کرده،  بگيرد یا به کسي که

 اخطار بدهد به او توهين مي کنند.

نگراني از برخورد 

 نامناس 

 دهياران سعي مي کنند خيلي با مردم سر و کله نزنند.
عدم توجيه 

 شهروندان

هم در روستا از دهياري انتظار کمک دارند، مدیر 

مدرسه، روحاني روستا، پایگاه، خانه بهداشت؛ همين 

 اع  مي شود دهياري خرجش از برجش بيشتر باشد.ب

انحراف در هزینه 

کرد اعتبارات 

  دهياري

 

پذیر  سلطه

 بودن

 شرکت ها براي دهياران فعاليت تعریف مي کنند.

جهت گرفتن از 

هاي توليد  شرکت

 کاال

دهيار بيش از آنکه حرف مردم را گوش کند باید حرف 

 وش کند.فرمانداري و بخشداري و ادارت را گ
 کم توجهي به مردم

    

 دهياري نظارت نيست.هاي  خيلي بر فعاليت
عدم نظارت بر 

 پاسخگویي
 

ضعف 

  سازي فرهن 

 

هاي  چالش

 فرهنگي

دهيار روستا هنوز با وظایف خودش آشنا نيست که باید 

 کار انجام بدهد. توي این سمت چه

عدم آشنایي با 

 وظایف

 هدر رفت سرمایه اري کارشناسي نيست.برخي از کارهاي شورا و دهي

نبود الگوي 

 بومي

اهالي فقط از دهيار انتظار کار دارند و خيلي همراهي در 

 کارها ندارند.
 عدم همراهي مردم

 برخي شوراها و دهياران وجاهت الزم را ندارند.
پشتوانه اجتماعي 

 ضعيف
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 اب دهیار در روستاشده از پیامدهای انتخ مضامین استخراج -5دول ادامه ج

 مضمون مقوله مفهوم گزاره

کند و  دهيار مشکالت روستا رو درست حل نمي

تلنبار شدن کارها رو ما  برد و ها رو پيش نمي فعاليت

 بينيم. مي

عدم پيشبرد 

 ها فعاليت
 

 

بين افراد شورا هميشه اختالف وجود داره و هر کدام 

 مي خواهند نظر خودشون غال  باشد.

نظر  نبود وحدت

 بين اعضاء

کار در روستا خيلي سخت است. مردم خيلي سخت 

 اقنا  مي شوند.

عدم توانایي کار با 

 سيستم مردمي
خأل 

پذیري  انعطاف

 شغلي
البته به نظرمن خيلي با سيستم دولتي هم نمي توانند کار 

 کنند و ضعف دارنند.

ضعف کار با سيستم 

 دولتي

ه دهياران خيلي به عنوان عضو شورا معتقدم ک من به

 مردم و مشکالتشان توجهي نمي کنند.

توجهي به توده  بي

 مردم

نبود 

گري  مطالبه

 اجتماعي

 

مردم خودشون مطالبه گر نيستند، آن وقت انتظار دارند 

 همه چيز درست شود.

ضعف مطالبات 

 مردمي

    

گيري ندارم و  عنوان دهيار خيلي قدرت تصميم من به

جوابگو باشم و مالحظات رو در نظر  ها باید به خيلي

 بگيرم.

عدم قدرت 

 گيري دهيار تصميم

 

خأل کارایي و 

 مندي رضایت

عملکرد 

 ناقص

 و به دیگران پاسخ بدي. همش باید در دسترس باشي
وظيفه پاسخگویي 

 مداوم

عنوان  توي هر کاري حتي اگر دیگران مقصر باشند من به

چيز  اسم به همهشوم و باید حودهيارمقصر شناخته مي

 باشد.

مقصر و مسئول 

 شناخته شدن

  سلطه شورا بر دهيار اعضاي شورا  مي خواهند دهيار تحت سلطه آنها باشد.

ضعف 

 مدیریت

در مواقع بحران همه پشت دهيار را خالي مي کنند و دهيار 

 خودش هست و خودش و این کار رو سخت مي کند.
 عدم پشتيباني

 شهرداردان مقایسه مي شوند.دهياران هميشه با 

کپي برداري 

نامناس  از الگوي 

 مدیریت شهري

الگوي ناقص 

 مدیریتي
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 شده از پیامدهای انتخاب دهیار در روستا مضامین استخراج -5دول ادامه ج

 مضمون مقوله مفهوم گزاره

 اختيارات دهيار با انتظارات ووظایفش همخواني ندارد.
سازي الگوي  پياده

 نامناس 
 

 

ما در مورد شورا و دهيار هاي  قوانين  و آیين نامه 

 مشکل دارند.

مشکل اسناد 

 باالدستي

چون دوره فعاليت دهياران  کوتاه است خيلي به فکر 

 کارهاي بلندمدت نيستند.
 عدم توسعه روستا

عدم 

 نگري آینده

 

صفر شرو  مي کند و  به نظرم هر دهياري که مياد باز از

برد و آنها را تقویت  ي رو زیر سؤال ميهاي قبل فعاليت

 نمي کند.

زیر سؤال بردن 

 فعاليت دوره قبل

هاي کارشناسي نشده بعضي دهياران باع   همين فعاليت

رویه رشد کند و مشکالت متعاق   شده که روستا بي

 اون آب، بر  و ... به وجود بياد.

رویه  گسترش بي

 روستا

ر سؤال ببرم ولي شاید من نميخوام عملکرد دهيار رو زی

همين عدم توجه به آینده و رفع مشکالت در بلندمدت 

 اعتمادي به دهيار شود. باع  بي

توجهي به بهبود  بي

زندگي مردم در 

 بلندمدت

 
 در دهیار و پیامدهای انتخاب شرایط از روستایی مدیریت بازیگران تفسیر و تجربه نمودار-1-1 مدل

 اسان رضویخر-شهرستان کالت روستاهای



 

 

 

 

 

 1911، بهار و تابستان 1شهری( ، دورۀ دوازدهم، شمارۀ  -یی توسعۀ محلی )روستا                          522 

  

 

 خاص گرایی

هایي که  برخورد با فرد بر اساس ویژگي) جامعه مدرن  اهميت نظام انتسابيهاي  یکي از ویژگي

برخورد با فرد بر اساس ) نظام اکتسابي تغيير نيست( در مقابل  به او اعطاشده و قابل

ان در برخي همچن اما ها است در حوزه انتخاب دستاوردهایي که با فعاليت خود به آن رسيده(

هاي انتسابي قرار دارد. بر  الشعا  ویژگي تحت ها در جامعه روستایي انتخاب ویژه ها به موقعيت

هاي تحقيق عمدتا  در انتخاب دهيار براي روستا، بين اعضاي شورا چنددستگي  اساس یافته

 ع معنوياعم از مناف ها کنند فردي را انتخاب کنند که منافع آن وجود دارد و هرکدام سعي مي

را  (کارگيري و اشتغال یکي از بستگان به) جویي خانوادگي و فاميلي( و منافع مادي ح  برتري)

شورا  فردي را انتخاب کند که مطيع اعضاي مندند دهد. همچنين شورا عالقه موردحمایت قرار

ي دیگر سرسپردگ عبارت و قدرت انتخاب و اختيار خویش را در خدمت شورا قرار دهد. به بوده

 سازماني داشته باشد.
کنند فردي رو  متأسفانه اعضاي شورا هميشه بين شون چنددستگي هست و سعي مي» 

انتخاب کنند که   گوش به حرفشان باشه و از خودش اختياري نداشته باشه و اگر که بخواد 
مقاومت کنه تائيد شورا رو براي کارهاش از دست ميده و فرد به خاطر نگراني و ترس از 

 (.2پاسخگوي شماره «)ناري مجبوره که با شورا کنار بيادبرک

گرایي یکي دیگر از معيارهاي اکتسابي است که اعضاي شورا در انتخاب دهيار مدنظر  بومي

دهند. درواقع فردي را که تخصص و تجربه کافي ندارد ولي بومي روستا است را به فرد  قرار مي

عنوان دهيار انتخاب شود این  خواهد به ميکسي هم که  دهند؛ متخصص غيربومي ترجي  مي

اجتماعي آن مانند اشتغال، بيمه و منزلت اجتماعي  پذیرد و فقط به منافع اقتصادي و شرایط را مي

 کند که: شوندگان بيان مي کند. یکي از مصاحبه فکر مي
نمي تونن قبول کنند که یک نفر دیگه از جاي  خود مردم خود اعضاي شورا و همچنين»
و دوست دارن فردي که انتخاب ميشه بومي روستاي  ه بياد هرچند باسواد و باتجربه باشهدیگ

تر تعامل برقرار  جوري حرف هم رو بهتر مي فهمن و باهاش راحت خودشون باشه چون این

 (.6)پاسخگوي شماره « مي کنن و به حرفش گوش ميدن

توان اجراي و تحصيالت هرچند انتظار است اعضاي شوراي اسالمي فرد توانمند داراي 

اما در عمل چنين نيست. باوجوداینکه در برخي  مرتبط را فارغ از جنسيت وي انتخاب کنند



 

 

 

 

 

 521الدین/ واکاوی تجربه و تفسیر بازیگران مدیریت روستایی   ...                    در، فلک کالته ساداتی، نایه

 

 

توانند نقش دهياري را  روستاها زناني با تحصيالت باال و تخصص مرتبط وجود دارند که مي

ان دارند و به خوبي ایفا کنند ولي مردم روستا و شورا هنوز نگاه سوگيرانه اي به مدیریت زن به

در ميدان   نگاه مردساالرانه این فرصت  کمتر به زنان روستایي داده مي شود. ؛ دليل غلبه

اي بوده و خاص گرایي  هاي خاص و قومي، قبيله ها بر اساس ویژگي موردبررسي بيشتر انتخاب

 گرایي گردیده است. جایگزین عام

ریزي  اره و رشته تحصيليم هم برنامهعنوان یک خانم که مدر  فو  ليساني د من خودم به» 

روستایي است کارشناس دهياري شدم ولي قبلش اومدن خونمون و باهام صحبت کردن که 
احترامي کنن و  ترسيدم که بي بودم چون از تعامل با مردم مي دهيار بشم و خودمم اولش مردد

مي تونه دهياري رو گفتن که نه یک زن ن ... ولي بعدش قبول کردم اما درنهایت اعضاي شورا
 (.42)پاسخگوي شماره  «مدیریت کنه و باید مرد باشه

مطالعه مي توان گفت خاص گرایي در ميدان مورد مطالعه در هاي  یافتههاي  براساس یافته

فرهنگي ، قومي و تاریخي از قبيل حاکميت روابط خانوادگي، قومي ریشه دارد. با هاي  ارزش

اي و سکونت اقوام مختلف کرمانج، تر ، فارس و خاوري در این  توجه به ساختار قومي و قبيله

منطقه، خاص گرایي صرفا محدود به نهادهاي امروزین نيست و بر سایر نهادها از جمله نهاد 

خانواده حکمفرماست. تجارب زیسته یکي از محققان از سکونت سه ساله در ميدان مطالعه 

درون قومي بوده و کمتر ازدواج با سایر اقوام  حاکي از این است که ازدواج در منطقه بيشتر

ساکن در منطقه رواج دارد. به عنوان مثال در روستاي چنار که بزرگترین روستاي بخش زاوین 

کنند و ترکي  قومي روستا صدردرصد  کالت است، خانواده ها فقط با کرمانج ها وصلت مي

طالعه بر همه شئون زندگي روستایيان کرمانج است. به بياني دیگر خاص گرایي در ميدان مورد م

 سيطره دارد. 

 ناپذیری مسئولیت

هاي محوله، نبود امنيت شغلي و اطمينان از ماندگاري  دهيار در مسئوليت یکي از دالیل کوتاهي

زیرا عزل و نص  دهيار از اختيارات شوراي روستا  ساله یا دوره بعد است؛ 4در طي دوره 

خود موج   کنند تا حد ممکن مطيع شورا باشند که این امر يبنابراین دهياران سعي م است؛

نگراني از عدم انتخاب در دوره  این شود. عالوه بر کارایي و کارآمدي نهاد دهياري مي کاهش
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 در انجام برخي وظایف مانند دریافت عوارض محلي یا شود دهيار باع  مي بعد و بومي بودن 

ام  برخورد کند. چرا که فرداي پایان مسئوليت وساز و تخلفات اهالي با تس ضوابط ساخت

دهياري نيز باید در روستا با مردم زندگي کند. درنتيجه زمان الزم را براي اقنا  اهالي اختصاص 

 ها خود به دليل ضعف تعهد سازماني و نبود قدرت اجرایي است. که این دهد نمي

نميشن درنتيجه سعي مي کنن که مدت  کنم که چون دهيارهاي ما استخدام طوالني من فکر مي»
 (.1)پاسخگوي شماره  «تراشي نکنند و ... درگير نشن و براي خودشون در روستا دشمن با مردم

ناپذیري دهياران در هزینه کرد اعتبارات دهياري است که  یکي دیگر از وجوه مسئوليت

نامه مالي دهياري،  نشود. عليرغم آنکه برابر آیي بخش اعظم آن از طریق منابع دولتي تأمين مي

% منابع دهياري را به امور عمراني اختصاص دهند اما در عمل اوال  این 65اند  دهياران مکلف

شود،  انيا  عمدتا  امور عمراني در روستا بر اساس نيازهاي اهالي انجام  محدودیت رعایت نمي

توليدکننده مبلمان شهري هاي  و بيشتر تحت تأ ير نيازهاي القایي بيروني مانند شرکت 4گيرد نمي

 و نيز تقليد گرایي از دیگر روستاها است.

متناس  با  ها داده مي شه اما شوراها و دهياران بعضا  منابع را بودجه زیادي ساالنه به دهياري»
کنند. مثال  چون فالن روستاست ورزشي خریده، ما هم باید بخریم. در  نيازهاي اهالي هزینه نمي

ها یا امکاناتي مانند سفر  ي توليدکننده مبلمان شهري با توجه به پورسانتها این زمينه شرکت
دهند و هيئت تطبيق مصوبات  ها جهت مي اي به شمال براي شوراها و دهياران، به آن هفته یک

 (.44)پاسخگوي شماره « تواند دخالت ها ندارد نمي نامه هم چون مغایرتي با قوانين و آیين

 های فرهنگی چالش
شوند بر اساس  عنوان دهيار انتخاب مي هاي تحقيق، عمدتا  افرادي که در روستا به س یافتهبراسا

شوند؛ عدم مطالبه گيري اهالي درباره انتخاب  مي  هاي خاص گرایانه و انتسابي انتخاب ویژگي

از سوي  هاست که نشان از ضعف فرهنگي دارد. گونه انتخاب دهيار نيز خود مزید بر علت این

عنوان یکي دیگر از مصادیق فرهنگي است که  جمعي و تعاملي به ارا بودن روحيه کاردیگر د

بایست  ها و توسعه روستا دهيار مي نياز فعاليت دهيار است چرا که براي پيشبرد فعاليت پيش

ادارات و دوایر دولتي کار کند و هم توانایي جل  مشارکت مردم را داشته باشد که  بتواند هم با

                                                           
اي  از روستاها مجموعه بازي کودکان در فاصله . در بازدید ميداني از روستاهاي مورد مطالعه مشاهده شد دریکي4

 شده و عمال  امکان استفاده از آن براي کودکان روستا نبود. نسبتا  طوالني از روستا احداث
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ي از دهياران در این زمينه ضعف مفر  دارند که خود نتيجه انتخاب نادرست بعضا  برخ

سازي صرفا  محدود به  شوراهاي اسالمي است. ضعف فرهنگي یا به عبارت بهتر ضعف فرهن 

نيست و سویه دیگر آن عدم همکاري و همراهي برخي از اهالي با شوراهاي  انتخاب دهيار

آوري زباله  توان در عدم پرداخت بهاي خدمات جمع را مي اش اسالمي و دهياران است که نمونه

باع  عدم  این مسائل نيز خود که وساز در روستا مشاهده کرد یا عدم رعایت ضوابط ساخت

 شود. هاي دهياري مي پيشبرد فعاليت

متأسفانه دهيارهایي که انتخاب ميشن خيلي به وظایفشان واقف نيستن و نمي تونن این » 
وخویشي  چيز قوم بدن و کسي هم نيست که مطالبه گر باشه و همه رو انجامحجم از کارها 

ها باع  ضعف مدیریت ميشه  هستش، مردم هم خيلي باهاشون همکاري نمي کنن این
 (.2)پاسخگوي شماره « درنتيجه باع  ميشه کارها پيش نره

 عملکرد ناقص

ي شوراي روستا دارند ولي در مسئوليت بيشتري را نسبت به اعضا واقعيت این است که دهياران

عمل اختيارات دهيار متناس  با مسئوليت، وظایف و انتظارات از او نيست  و قدرت چنداني در 

از سوي دیگر دهيار همواره مقصر و مسئول  ها ندارند و باید مجري مصوبات باشد. گيري تصميم

وجه به انتظارات فراوان شود و باید پاسخگوي مردم باشد. ولي با ت مشکالت روستا شناخته مي

و اعضاي شورا نيز چندان پشتيبان وي نيستند. ضعف  از وي، چندان قدرت اجرایي ندارد

 مدیریت منچر به سلطه پذیري دهيار  شده و به تبع موج  خالء کارایي و رضایتمندي مي شود. 

ه و از گيري زیادي ندار که قدرت تصميم به نظر من دهيار هميشه مظلوم واقع ميشه چون»
و براي همه مشکالت روستا مقصر شناخته ميشه که باید  فشار هستش طرف افراد شورا تحت

ها اعضاي شورا  و متأسفانه بيشتر وقت به همه پاسخگو باشه، به بخشدار، به مردم، به شورا
 (.45)پاسخگوي شماره « خيلي پشتيبانش نيستن

 گیری نتیجه و بحث
مل بر دو رکن شوراي اسالمي و دهيار، الگویي نوپا در الگوي کنوني مدیریت روستایي مشت

هاي متمایز کنده این  جامعه روستایي ایران است که قری  دو دهه قدمت دارد. یکي از ویژگي

شده در طول حيات اجتماعي روستایيان وجه دموکراتيک بودن یا  الگو از سایر الگوهاي تجربه
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این بدیهي است که به دليل نوپا بودن و انتخابي بودن بنابر دیگر انتخابي بودن آن است؛ عبارت به

 و جربهت به مضمون تحليل روش و کيفي رویکرد با حاضر هایي همراه باشد. تحقيق با چالش

در  دهيار و پيامدهاي دموکراتيک سازي انتخاب شرایط از روستایي مدیریت بازیگران تفسير

هاي تحقيق که  ست. بر اساس تحليل دادهروستاهاي شهرستان کالت در استان رضوي پرداخته ا

متصدیان و افراد مرتبط با شوراهاي  از نفر 41 هاي نيمه ساختاریافته و گروهي با از مصاحبه

 هاي چالش و ناقص عملکرد ناپذیري، مسئوليت گرایي، خاص مضمون چهاراسالمي و دهياران 

 ناقص عملکرد ناپذیري، يتاحصاء شد. از بين مضامين احصاء شده سه مضمون  مسئول فرهنگي

محصول و پيامد انتخاب خاص گرایانه هستند که در انتخاب افراد در  فرهنگي هاي چالش و

 خاص مضمون و پيامدها به مذکور مضمون ميدان مورد مطالعه سيطره دارد.  به عبارت دیگر سه

  .است پرداخته دهياران انتخاب شرایط بح  به گرایي

تحقيق نو  شناسي دهياراني است که خروجي یک سيستم  از دستاوردهاي دیگر یکي

ها و نيز  طورکلي با توجه به نتایج مصاحبه  دموکراتيک در بستري غير دموکراتيک هستند. به

توان دهياران منتخ  را در سه  ساله یکي از محققان در بستر پژوهش، مي مشاهدات مشارکتي سه

 بندي کرد که عبارت است از: طبقه دسته

 شـوراي  کـه  را روسـتا  امـور  تنهـا  نـه  خـود  کـه  شـود  مـي  اطال  دهياري به: راهبر هيارد( 4

 موردنيــاز مصـوبات  امضـاي  ماشـين  نقـش  اسـالمي  شـوراي  و بـرد  مـي  راه بـه  نيـز  را اسـالمي 

 شـورا  اعضـاي  کـه  شـود  مـي  دیـده  روسـتایي  در بيشـتر  موضـو   ایـن . دارنـد  عهده بر را دهيار

 بـه دالیلـي چـون دارا    لـيکن  شـهرند  سـاکن  و ندارنـد  ورحضـ  روسـتا  در را سـال  هاي ماه اکثر

در روسـتا(   ماننـد زنـدگي پـدر و مـادر    ) خـانوادگي هـاي   بودن آب و ملک در روستا یـا علقـه  

مــالي و ســابقه مشارکتشــان در امــور  تمکــنوآمــد دارنــد و اهــالي بــه دليــل  بــه روســتا رفــت

 شـوراي  عضـویت  بـه  انـد  هـا خواسـته   روستا )کمک به مسـجد، هيئـت، مدرسـه روسـتا( از آن    

 طــوالني و باســابقه ســال کهــن شــوراهاي داري کــه روســتاهایي در همچنــين. درآینــد روســتا

 .است دهيار دست در روستا امور نيز سواد هستند و عمدتا  کم شورا در عضویت

 محــ  مجــري صــرفا  و نــدارد اي اراده خــود از کــه اســت دهيــاري: بــر فرمــان ( دهيــار3

. اسـت  شـورا  کـارگزار  صـرفا   دیگـر  بيـاني  بـه . اسـت  اسـالمي  ايشـوراه  خواست و مصوبات

 بــر ســنتي معيارهــاي و هســتند یکدســت قــومي و اي طایفــه ازنظــر کــه روســتاهایي در بيشــتر
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ــردم انتخــاب ــاکم م ــوده ح ــوراهاي و ب ــالمي ش ــان از اس ــروه و بزرگ ــاي گ ــع ه ــتا مرج  روس

 کامـل  مرجعيتـي  از کـه  اسـالمي  شـوراهاي  روسـتاها  گونـه  ایـن  در. شـود  مـي  مشـاهده  هستند،

 شــوراي خواســت مجــري صــرفا  کــه کننــد مــي انتخــاب را دهيــاري برخوردارنــد، روســتا در

 .باشد روستا

ــار( 2 ــاردان دهي ــه: ک ــاري ب ــي اطــال  دهي ــه شــود م ــوانين چــارچوب در ک ــه ق ــام ب  انج

 چـارچوب  در و مشـخص  نيـز  اسـالمي  شـوراي  بـا  اش رابطـه  نـو   و پـردازد  مـي  خود وظایف

ــوانين ــر و ق ــرف و راتمق ــتا ع ــت روس ــتاهایي. اس ــه روس ــوراي ک ــالمي ش ــط  از اس  س

 کامـل  آگـاهي  اسـالمي  شـوراي  عنـوان  بـه  خـود  وظـایف  بـه  و برخوردارنـد  باالیي تحصيالت

 .شود مي مشاهده است، توانمندي و کارآمدي دهيار، انتخاب براي مالکشان و دارند

اگرچــه انتخــاب دهيــار بــر بيــانگر ایــن اســت کــه  دو نــو  دهيــار راهبــر و دهيــار فرمــان

شـود لـيکن بـه دليـل حاکميـت       سـاالرانه و دموکراتيـک انجـام مـي     روستا در چـارچوبي مـردم  

ــداني و        ارزش ــوني، خان ــط خ ــت رواب ــون حاکمي ــاص همچ ــي خ ــاریخي و فرهنگ ــاي ت ه

گيــري فـرد شــهروند صــاح  حقـو  و مطالبــه گـري، ضــعف شــدید     اي، عــدم شـکل  عشـيره 

ــئوليت ــاه   مس ــوري، نگ ــذیري، خودمح ــيتي و    پ ــدم جنس ــان و تق ــایي زن ــه توان ــوگيرانه ب س

تــوجهي بــه تخصــص، معيارهــاي خــاص گرایانــه و انتســابي بــر انتخــاب دهيــار          بــي

فرماست و الگوي مـدیریت روسـتایي مبتنـي بـر انتخـاب را بـه الگـوي نـاقص مـدیریتي           حکم

اسـت کـه   ایـم گـواه ایـن     کند. نو  سوم دهيار کـه مـا آن را دهيـار کـاردان نـام نهـاده       مبدل مي

ــه  عنــوان شــوراي  الگــوي کنــوني مــدیریت روســتایي توانســته اســت بــا ورود افــراد جدیــد ب

گيـري و مـدیریت روسـتایي زمينـه مشـارکت مـردم را در        اسالمي و دهيار بـه چرخـه تصـميم   

بنـابراین   امور خود فراهم نمایـد کـه خـود گـامي اساسـي در توسـعه پایـدار روسـتایي اسـت؛         

کارکردهـاي الگـوي کنـوني ریشـه در خطاهـاي طراحـي        کـژ  هـا و  شاید بتـوان گفـت چـالش   

هــاي تــاریخي و اجتمــاعي  گــذاران بــه زمينــه تــوجهي سياســت دارد کــه در ا ــر غفلــت و کــم

وجـود آمـده اسـت.     روستاهاي کشـور و الگـوبرداري محـ  از الگـوي مـدیریت شـهري بـه       

 ســاختار و اجتمــاعي همسوســت. وي بســتر( 4234)نتــایج تحقيــق حاضــر بــا رویکــرد پيــران 

 بـه  و دانـد  مـي  مهـم  دارنـد،  رابطـه  سـاالري  مـردم  بـا  کـه  گونـاگوني  هـاي  پدیده در را تاریخي

 سـاالر  مـردم  نهادهـاي  شـدن  نهادینـه  مـانع  کـه  تـاریخي  و اجتمـاعي  عوامل ترین مهم از برخي
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 روابـط  حاکميـت : از انـد  عبـارت  هـا  آن تـرین  مهـم  از برخـي . کنـد  مـي  اشـاره  اند، شده ایران در

 و مکــان بــه تعلــق احســاس فقــدان درنتيجــه و اجتمــاعي هــاي عرصــه تمــامي بــر يخــانوادگ

 فـرد  گيـري  شـکل  عـدم  سـاالري،  شایسـته  تحقـق  عـدم  و اکتسـاب  بـر  انتصـاب  غلبـه  سازمان،

 انجمنــي، روابــط بــه خــوني روابــط تــرجي  و مســئول و موظــف شــهروند حقــو ، صــاح 

ــه ــه دائمــي تجزی ــر جامع ــه ب ــط پای ــداني، خــوني، رواب ــي و اي هعشــير خان ــذا و ایل ــدان ل  فق

ــه ــتگي تجرب ــک همبس ــه، در ارگاني ــعف جامع ــدید ض ــئوليت ش ــذیري، مس ــوري پ  و خودمح

 پـذیري  اسـتبداد  روحيـه  رشـد  مـدني،  و اجتمـاعي  مشـتر   هـاي  فعاليـت  عرصه در نظري تن 

 روز نـر   بـه  نـان  و چاپلوسـي  رونـق  دیگـر،  سـوي  از قيمـت  هـر  به طلبي قدرت و سو یک از

ــوردن  ــران،)خ ــي وي(. 30:4234پي ــم از یک ــرین مه ــائل ت ــي مس ــوراهاي اساس ــالمي ش  اس

ــه ــوان ب ــي عن ــان از یک ــي ارک ــدیریت اساس ــي م ــز و محل ــاي ني ــردم نهاده ــاالر م ــوه را س  نح

 (.21:همانجا) داند مي شورا اعضاي انتخاب باالخره و تائيد گزینش،

 بـين  در روسـتا  امـور  مـدیریت  در مشـارکت  تـوان گفـت کـه تجربـه     به لحـاظ نظـري مـي   

 او .باشـد  آمارتياسـن  نظـر  تائيـد  بـراي  مصـداقي  توانـد  مـي  اخيـر  قـرن  نـيم  در ایران روستایيان

 و نقـش  قـدردان  بایـد  اگرچـه : »نویسـد  مـي  آزادي مثابـه  بـه  توسـعه  نـام  بـه  خود مشهور ا ر در

 مکــانيکي ابزارهــاي منزلــه بــه را هــا آن تــوان نمــي ولــي باشــيم، ســاالر مــردم نهادهــاي اهميــت

 نيـز  و مـا  هـاي  اولویـت  و هـا  ارزش بـه  مشـرو   هـا  آن از اسـتفاده . کـرد  مـداد قل توسـعه  براي

ــتفاده ــه اي اس ــا ک ــاي فرصــت از م ــراز ه ــر اب ــارکت و نظ ــي مش ــيم، م ــت کن ــن، )«اس آمارتياس

ــي 4230:433 ــر م ــه نظ ــعه     (. ب ــوعي توس ــا، ن ــتا در کشــور م ــعه سياســي روس ــه توس رســد ک

ي و ســاري نيســت. ایــن بــدان ســاالري در آن جــار مکــانيکي اســت کــه محتــوا و روح مــردم

معنـا نيسـت کـه ضــرورتا  مـا بایسـتي الگـوي صــرف دموکراسـي و روح آن را در ایـن جســم         

سـاالري بسـترمند هسـتيم. ایـن اصـالح بـا توجـه         هـاي مـردم   بدميم، بلکه نيازمند اصالح شيوه

تــاریخي نظــام اجتمــاعي ممکــن اســت. چراکــه الگوهــاي وارداتــي  -هــاي فرهنگــي بــه ارزش

ــدون تو ــه ارزشب ــزي جــز نهادســازي    جــه ب ــر کنشــگران نظــام اجتمــاعي، چي هــاي حــاکم ب

 ناقص و یا ناقص سازي نهاد با خود به همراه ندارد.

شـده در چنـد دهـه اخيـر در      شناسـي الگوهـاي قـدرت تجربـه     عالوه بر این نيازمند آسـي  

ــتيم.  ــران هس ــتاهاي ای ــه روس ــدت اگرچ ــن م ــدیریت در ای ــتایي م ــه روس ــرور ب ــت از م  حال
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 بـه  قـدرت  توزیـع  ایـن  امـا  کـرد  حرکـت  قـدرت  بيشـتر  توزیـع  سوي به و شد خارج تدارگرااق

علينــي، )بـرد   ميــان از را روسـتایي  مــدیریت یکپـارچگي  و کــرد وارد لطمـه  مــدیریت انسـجام 

ــدم(. 454:4230 ــر ع ــاري براب ــتایيان انگ ــي روس ــد م ــل از یکــي توان ــن دالی ــد مســئله ای . باش

 خـود  بـا  آمـد  پدیـد  غـرب  در کـه  ترتيبـي  بـه  مشـارکت  مفهـوم : »اسـت  معتقد( 4216)طال  

ــد مــي مطــرح را نکــاتي ــذیرش کــه کن ــري اصــل پ ــردم براب ــک در.... هاســت آن از یکــي م  ی

ــه ــه ســنتي جامع ــ  سلســله ک ــواردي در اجتمــاعي مرات ــأ ر م ــ  سلســله از مت  اقتصــادي مرات

 و دنبـو  سـيدد ) خـاص  خـانواده  بـه  انتصـاب  سـال،  و سـن  مثـل  مسـائلي  از نيـز  گاهي و است

 (.456:4216طالـ ، )اسـت   روسـتایي  مـردم  انگـاري  برابـر  عمـده  مـانع  پـذیرد،  مـي  تـأ ير ...( 

تـر حـاکم بـر شخصـيت فـرد در حـال        هـاي فرهنگـي عميـق    دالیل دیگر این موضو  بـه الیـه  

رسـد کـه نهادهـاي دموکراتيـک بـا تغييـر در        یافتگي اسـت. بـه نظـر مـي     گذار به مراحل توسعه

هـاي ذهنـي    هـا و ناخودآگـاه   زمينـه  و در پـ   راه نبـوده اسـت  شخصيت کنشـگران قـدرت همـ   

طــور کــه در نظــام کدخــدایي  ي قــدرت همــان ســویه بســياري از ایــن کنشــگران، روابــط یــک

رســد فقــط مربــو  بــه روابــط قــدرت در  حــاکم بــود، وجــود دارد. چيــزي کــه بــه نظــر مــي

کشـور را نيـز    و بخشـي از روابـط قـدرت در سـایر نهادهـاي مـدرن       نهادهاي روستایي نيسـت 

ــي  ــامل م ــين و       ش ــواهد، تبي ــد ش ــده و نيازمن ــول مان ــيار مغف ــه بس ــو  البت ــن موض ــود. ای ش

 پردازي است.   نظریه

ــه ــورکلي ب ــي ط ــوان م ــت ت ــاختار گف ــوني س ــدیریت کن ــتایي م ــور روس ــتمل کش ــر مش  ب

 توانــد مــي روســتایي پایــدار توســعه رهيافــت چــارچوب در کــه دهيــار و اســالمي شــوراهاي

 هــایي چــالش و مســائل بــا کنــد فــراهم را خــود امــور اداره در وســتایيانر مشــارکت افــزایش

 روســتاهاي بــراي را بيشــتري مشــکالت توانــد مــي هــا آن بــه تــوجهي بــي کــه هســتند مواجــه

 (.26:4233کریمي، و جاجرمي ایماني)کند  ایجاد کشور

شــده توســط   در همــين راســتا پيشــنهاد مــا بــر اســاس یافتــه و راهکارهــاي ارائــه       

 اند از: نندگان در مطالعه عبارتک مشارکت

صـورت کـه در روسـتاهاي بـاالي      هـاي انتخـاب دهيـار، بـدین     نامـه  اصالح قـوانين و آیـين   (4

جـاي معرفـي یـک نفـر بـه بخشـدار، سـه نفـر را          سه هزار نفر جمعيت شوراي اسالمي بـه 
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حکـم دهيـاري را بـراي     شـده،  هـاي معرفـي   معرفي نماید و بخشـدار بتوانـد از بـين گزینـه    

 هاي بيشتري داشته باشد، صادر نماید. ام که شایستگيهرکد

کـارگيري   نفـر و تجميـع دهيـاران و بـه     4055وقـت در روسـتاهاي زیـر     حذف دهيـار پـاره   (3

نفــر  4055وقــت بــراي هــر ســه روســتا؛ بــه بيــاني دیگــر در روســتاهاي زیــر  دهيــار تمــام

ر سـه  شوراي اسالمي یـک نفـر را بـراي صـدور حکـم معرفـي کنـد و بخشـدار بـراي هـ          

بيشـتري دارنـد، حکـم     تـر و قرابـت فرهنگـي    نزدیـک  روستا که بـه لحـاظ فاصـله مکـاني    

 دهيار را براي هرکدام که شایستگي بيشتري دارد، صادر نماید.

هاي آموزشـي آشـنایي بـا قـوانين مـرتبط بـا روسـتا و وظـایف دهيـار بـراي            برگزاري دوره (2

و  بـه کـار شـوراها توسـط     اعضاي شوراي اسـالمي در فاصـله سـه ماهـه انتخـاب تـا شـر       

 ها. ها و فرمانداري بخشداري

هــاي آمــوزش حقــو  و تکــاليف  الــزام شــوراهاي اســالمي و دهيــاران بــه برگــزاري دوره (4

 شهروندي براي روستایيان.

ــال  (0 ــاد و فع ــاران و      ایج ــباطي دهي ــه انض ــد کميت ــارتي مانن ــي و نظ ــاي کنترل ــازي نهاده س

 راهاي اسالمي.هاي حل اختالف و رسيدگي به شکایات شو هيئت

فــراروي آن هــاي  نهادســازي دموکراتيــک در  برنامــه ریــزي و توســعه روســتایي و چــالش (6

 مي تواند به عنوان موضوعي مستقل مورد مطالعه و بررسي  قرار گيرد.   

 منابع
 و روسـتا  و شـهر  اسـالمي  شـوراهاي  .(4221) عبـدالرحيم  سـيد  ابوالحسـني  و غالمرضـا  آبادي، ابراهيم

ــي ــوري در تمرکززدای ــران، اســالمي جمه ــوم پژوهشــنامه ای  ،4 شــماره ،44 دوره سياســي، عل

 .1-24 صفحه

 .اطالعات انتشارات تهران، روستایي، پایدار . توسعه(4231) علي ایماني، و مصطفي ازکيا،

ــد، ــأ ير . بررســي(4222) مصــطفي احمدون ــاري ت ــر هــا دهي ــدار توســعه ب  شهرســتان در روســتایي پای

 .43-32 صص ،2 شماره ،41 سال توسعه، و تاروس فصلنامه بویراحمد،

ــور احمــدي ــه, زهــرا پ ــائيجي, رضــا زاده وردي ال ــاکال ن ــار کي ــابي .(4232) مخت  شــوراي نقــش ارزی

ــه) روســتایي توســعه در اســالمي ــوردي مطالع ــور و خــوي هــاي شهرســتان روســتاهاي م  ،(ن

 .35-4 صص ،(61 پياپي)2 شماره ،44 دوره فضا، آمایش و ریزي برنامه
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ــه, عليرضــا خــاني, عليرضــا، عالجياســت ــي ال ــژاد قل ــاز ن ــاري نقــش .(4225) مهن ــا دهي  توســعه در ه

 .33-40 صص ،33 شماره دانشنامه، فصلنامه روستایي،

ــدیریت الگــوي بررســي .(4224) عليرضــا اســتعالجي ــتایي م ــران در روس ــا ای ــد ب ــر تأکي ــدیریت ب  م

 .303-322 صص ،23 دوره ،45 شماره جغرافيا، ها، دهياري مشارکتي و محلي

 روسـتایيان  منـدي  رضـایت  ارزیـابي  .(4224) عليرضـا  آسـتانه،  دربـان  علـي؛  سـيد  بدري، مریم؛ پناه، اهلل

 فصــلنامه ســر، دشــت دهســتان هــاي دهيــاري تعــاوني: مــورد هــا دهيــاري تعــاوني خــدمات از

 .20-40 صص ،44 پياپي ،4 شماره چهارم، سال روستایي، توسعه و فضا اقتصاد

 در اســالمي شــوراهاي اجتمــاعي هــاي چــالش .(4233) عليرضــا کریمــي، و حســين مي،جــاجر ایمــاني

 .444-32 صص اول، شماره اول، دوره روستایي، توسعه مجله محلي، مدیریت

 ایـران  در روسـتایي  مـدیریت  تحـوالت  بررسـي  .(4233) مجيـد  عبـدالهي،  و حسـين  جـاجرمي،  ایماني

-334 صــص ،03 شــماره هجــدهم، الســ راهبــرد، فصــلنامه حاضــر، زمــان تــا مشــروطيت از

344. 

ــام ــدي حس ــواني, مه ــا رض ــور, محمدرض ــه آش ــنجش .(4222) حدیث ــایتمندي س ــتایيان رض  از روس

 روســتاهاي: مــوردي مطالعــه روســتایي، خــوب حکمروایــي رویکــرد بــا هــا دهيــاري عملکــرد

ــوبي دهســتان ــایي آمــایش گرگــان، شهرســتان -جن  صــص ،44 شــماره ،4 دوره فضــا، جغرافي

22-433. 

ــنوند ــنوند و حس ــه" .(4225) حس ــاري تجرب ــا، دهي ــع ه ــق موان ــاي و توفي ــا آن کارکرده ــه: ه  مطالع

ــوردي ــاري م ــاي دهي ــتان ه ــتان در سلســله شهرس ــتان اس ــتا فصــلنامه ،" لرس  توســعه، و روس

 .464-422 صص ،3 شماره ،44 سال

ــان، ــل؛ کالنتــري، شــهال؛ چوبچي ــر مــؤ ر عوامــل" .(4236) حســين فمــي، شــعبانعلي خلي  ملکــردع ب

-31 صــص ،3 شــماره ،45 ســال توســعه، و روســتا فصــلنامه ،" گــيالن اســتان هــاي دهيــاري

453. 

 خبرگـزاري  یافـت،  افـزایش  درصـد  15 کشـور  هـاي  دهيـاري  اعتبـارات  .(4223) رضـا  سعيد جندقيان،

 .4223 آبان 43: روزرساني به ،4116430 خبر کد مهر،

 سـيماي  .(4226) مهـدي  در نایـه  و اکبـر  علـي  ،صـدیقيان  مرتضـي،  ریحـاني،  زینـ ،  چنـار،  رستگاریان

 .کالت شهرستان فرمانداري زاوین، بخش اجتماعي -اقتصادي
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ــابي .(4224) اميرعلــي ذوالفقــاري, جــواد مقــدم رحيمــي, فاطمــه مظفــري, بختــي شــاه رســتمي  ارزی

 ایــوان، شهرســتان هــاي دهيــاري: مــوردي مطالعــه) روســتایي توســعه در هــا دهيــاري عملکــرد

 .442-452 صص ،442 شماره ،24 دوره روستا، محيط و مسکن ،(مایال استان

ــابي ".(4223) صــدیقه پيــري، ســميه؛ محمــدي، محمدرضــا؛ رضــواني، ــا هــا دهيــاري عملکــرد ارزی  ب

 ،"(دهلـران  شهرسـتان  مـوردي  مطالعـه ) (CAF) ارزیـابي  عمـومي  چـارچوب  مـدل  از اسـتفاده 

 .346-422 صص ،4 رهشما ،40 دوره انساني، جغرافياي هاي پژوهش فصلنامه

ــن، ــار س ــعه .(4230) آمارتياکوم ــه توس ــه ب ــه آزادي، مثاب ــد ترجم ــودي، وحي ــران، محم ــارات ته  انتش

 .سوم چاپ تهران، دانشگاه مدیریت دانشکده

 دربنـد  بـاال  دهسـتان  هـاي  دهيـاري  عملکـرد ". (4222) خدیجـه  مـرادي،  حسـين؛  آگهـي،  ليـدا؛  شرفي،

ــاران دیــد از کرمانشــاه شهرســتان ــژوهش فصــلنامه ،" دهي  ه شــمار ،0 دوره روســتایي، هــاي پ

 .046 -432 صص ،2

ــدي ــري، عاب ــد تســليمي، حســن؛ جعف ــعيد؛ محم ــي، س ــيخ ابوالحســن؛ فقيه ــد زاده، ش . (4225) محم

 در موجـود  الگوهـاي  تبيـين  بـراي  کارآمـد  و سـاده  روشـي  مضـامين  شبکه و مضمون تحليل"

ــاي داده ــي ه ــدیریت اندیشــه فصــلنامه ،"کيف ــردي، م ــنجم، ســال راهب ــماره دوم، شــماره پ  ش

 .423-404 صص ،45 پياپي

 عوامـل  و روسـتایيان  رضـایت  وضـعيت  .(4224) حسـين  جـاجرمي،  ایمـاني  احمـد؛  سـيد  فيروزآبادي،

 ،(قــزوین اســتان روســتاهاي: مــوردي مطالعــه) هــا دهيــاري عملکــرد از آن بــا مــرتبط

 .22-64 صص ،(پياپي 2) یکم شماره سوم، دوره روستایي، هاي پژوهش

ــاي رضــایتمندي ســنجش .(4220) حســين کوهســتاني ــتایي خانواره ــاري عملکــرد از روس ــا دهي  و ه

 ،35 دوره ریـزي،  برنامـه  و جغرافيـا  همـدان،  شهرسـتان  مرکـزي  بخـش  در آن بـر  مـؤ ر  عوامل

 .320-334 صص ،03 شماره

 .دوم پچا تهران، دانشگاه انتشارات تهران، ایران، در روستایي مدیریت .(4216) مهدي طال ،

 صــص ،22 شــماره جغرافيــایي، تحقيقــات روســتایي، مــدیریت بــراي طرحــي .(4214) مهــدي طالــ ،

2-32. 

ــایي ــدالعلي زاده لهس ــدیریت .(4233) عب ــتایي م ــران در روس ــر، ای ــاون معاص ــاورزي، و تع  دوره کش

 .61-42 صص ،352-353 شماره ،35
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ــوروزي، ــاس ن ــدیریت التتحــو ســير .(4225) داوود ســيد ميررحيمــي، حــاجي و عب  در روســتایي م

 ریـزي  برنامـه  و جغرافيـا  ملـي  همـایش  اولـين  مقـاالت  مجموعـه  هـا،  آموختـه  و ها درس ایران؛
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