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 شوراهاي عملكرد بر تأكيد با ايران در روستا مديريت تحوالت روند
  سيستان ةموردي منطق عةمطال :اسالمي

  ١*يتيو صالح هدا يخدارحم بّز
  ۹/۸/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش    ۱۵/۷/۱۳۸۸: تاريخ دريافت

   چكيده
، ياعاجتمـ   ــ  ياقتصـاد  يسـاختارها  لحـاظ  بـه  رياخ يهاسال در رانيا ييروستا تيريمد نظام

متمركز و در  ۱۳۴۱به طور كلي مديريت روستاها تا سال . داشته است يادهيچيپ يهايدگرگون
 انجمن ده، خانـة  در قالب ۱۳۵۷اختيار مالك، مباشر و كدخدا بوده است و از آن تاريخ تا سال 

اسـالمي   شـوراهاي  ،پـس از انقـالب  . گرفتـه اسـت  انصاف و با همكاري كدخدا صـورت مـي  
ت يـ اهم. بـه دولـت بـوده اسـت    هاي برخي از نهادهـاي وابسـته   ل اعمال سياستروستايي مح
ن پـژوهش در  يگر باعث شد تا ايستان از طرف ديک طرف، و تعدد روستاها در سيموضوع از 

يـابي بـه   ن بود كه شوراها داراي عملكرد مثبتي در دستيفرض بر ا. منطقة يادشده انجام پذيرد
سـتان  يس يپرسشنامه در سطح مناطق روستاي ۵۰۰ن منظور يبه ا. نداپايدار روستايي بوده ةتوسع
کـه بـا کمبـود يـا نبـود       يانگر آن است که شوراها جز در موارديج حاصله بينتا. ديل گرديتکم

  . اندداشته ياند، عملکرد مثبتاعتبارات و امکانات الزم مواجه بوده
  ).منطقه(سيستان / روستايي ياسالم يشوراها/ ت روستايييريمد: هاكليدواژه
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  مقدمه
، تحـوالت و  ياجتمـاع  يبه لحـاظ سـاختارها   هاسال يران طيا ييت روستايرينظام مد
در روسـتاها در   يت کارآمد و اصـول يريو خالء مداست داشته  يادهيچيپ يهايدگرگون

جـاد  يان اييروسـتا  يرا برا فراوانير مشکالت ياخ يهاخصوص در دههه ب، ادوار يتمام
با توجه به تغيير شرايط و مقتضيات زماني، ديگر ساختار سـنتي   ،از يك سو. ه استدكر

نبـود و از ديگـر سـو، سـاختار      مولـد  ةوفصل مشكالت اين جامعـ مديريت قادر به حل
ريزي از پـايين بـه   مشاركت مردم در امور و برنامهي كه مبتني بر روستايجديد مديريت 

. ، نتوانست جايگـاه خـود را پيـدا كنـد    ربومي بودنيل متعدد از جمله غيبه دال ،باالست
هايي متفاوت نسبت زندگي و فعاليت ةهاي توليدي خاص با شيومكانة روستاها به منزل

-اجتماعي و بـوم  ـ به شهرها، نيازمند الگوي مديريتي مجزا و منطبق با شرايط اقتصادي
بـه   بـا توجـه  ). ۱۳۸۶افتخـاري و ديگـران،   الدينركن (شناختي حاكم بر روستا هستند 

هاي انكارناپـذيري مـا   توليد كشاورزي كشور، ضرورت در نظام ية روستايجامع اهميت
تـر  ي عميـق ة روسـتاي روستا و توسـع  ة ملي به مقولةدارد تا در چارچوب توسعرا وامي

غذايي و خودكفايي نسبي جـز از طريـق متحـول سـاختن      بينديشيم، چرا كه تأمين مواد
-يان، بهـره روستاياين تحول بايد افزون بر افزايش درآمد . ميسر نيست روستاهاي كشور

 تنهـا بـا  اين مهم . مندي از خدمات و شرايط مناسب زندگي را نيز براي آنها فراهم آورد
پذير هاي مديريتي مشاركتي امكانگيري از شيوهاعمال مديريت شايسته و كارآمد و بهره

  . ستا
ويژه در سطح مـديريت روسـتاها و آن هـم در    به ،ركشو شورايي نظام و شوراوجود 

 و خواست پنهان بيانگر و دارد حكايت ضرورت اين از اخير، هايلسا در منطقة سيستان
 تلقـي  عصـر  ايـن  اقتضـائات  بـا  مناسب نهادهاي مدني از برخورداري براي مردم آشكار

 فقـط  نـه  مدني، و نوين جوامع مفاهيم ديگر همانند شورا كه است آن مهم نكته .شود مي

 شـمار  بـه  جامعـه  هـر  فرهنگي و فكري رشد از مرحله يك انتخاب، بلكه و فرصت يك

 پيامـدهاي  ارزشـيابي  و اجرا سازي،تصميم ريزي،برنامه در واقعي مردم مشاركت .آيد مي
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 ميسـر  را شـورايي  نظـام  و تفكـر  تحقـق  كـه  اسـت  باارزشي و مفاهيم مهم از برنامه يك

 بـراي  بسترسـازي  راستاي در ايران اسالميجمهوري اساسي ، قانوننامب بر اين. سازد مي

آن،  واقعـي  مفهوم به دموكراسي اجراي و خود سرنوشت در مردم مشاركت واقعي تحقق
 ييروسـتا  ياسـالم  يتوان به شـوراها يکه از آن جمله م تاس ديده تدارك را ابزارهايي
  .اشاره کرد

کشـور بحـث    يت روسـتاها يريمـد عرصة در ا ن رخدادهتري مهماز  يکيآنجا که  زا
بـر   يت کـه مبتنـ  يريوه مـد ين شـ يـ ا پرداختن به، است بوده ييروستا ياسالم يشوراها

  .يابداست، ضرورت ميشان يمشارکت و دخالت مردم در سرنوشت روستا

  شناسي تحقيقروش
ين بـد . اسـت استفاده شده اسنادي به همراه مطالعات ميداني از روش ، حاضر تحقيق در

پژوهش بـا مراجعـه بـه     ةپرسشنامه و بررسي سابق ةوسيلگردآوري اطالعات به معنا كه
  . است انجام شده هاكتابخانه

 يي در منطقـة سيسـتان  شـوراهاي اسـالمي روسـتا   « :استشرح  دينتحقيق ب فرضية
  .»اندي بودهروستايپايدار  توسعةنيل به  زمينةداراي عملكرد مثبتي در 
طور ه سيستان تصميم گرفته شد كه از هر بخش بة منطق يتاهابا توجه به تعداد روس

شورا و مـردم روسـتا مصـاحبه بـه     اعضاي دهيار،  باو شود روستا انتخاب  ۱۰تصادفي 
 يروسـتاها و در انتخاب روستاها سعي شد از روستاهاي با تعداد خانوار باال، . عمل آيد

آمـاري ايـن    ةجامعـ  ،ترتيـب  يندب. فعال استفاده شود ياسالم يو شورا ياريده يدارا
سيسـتان   ةروستاي انتخـاب شـده در منطقـ    ۵۰و مردم  انشورا، دهياراعضاي تحقيق را 
پرسشنامه تكميـل   ۵۰۰، و جمعًا پرسشنامه ۱۰هر روستا در  ،در نهايت .دهدتشكيل مي

بـا   ياسالم يشوراهااعضاي اران و يده يهاپاسخ ،هال پرسشنامهيه و تحليدر تجز. دش
  .ديآنها مشخص گرد يا نادرستي يسه و درستيمردم مقا ياهپاسخ
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  تعريف مفاهيم
  مديريت روستايي

ين عامل در حيات، رشد و بالندگي يا مرگ يك جامعـه اسـت و رونـد    تر مهممديريت 
افتخـاري و  الـدين ركن(كند حركت از وضع موجود به سوي وضع مطلوب را كنترل مي

خستين واحدهاي اجتماعي و مركز استقرار و اسكان ن ةروستاها به منزل). ۱۳۸۶ديگران، 
پارادايم جديـد مـديريت   . اندخاص خود را داشته يها، سازمان اجتماعي و مديريتانسان
ها  در ايران در محورهاي مديريت زمين و توليد كشاورزي، مديريت زيرساخت يروستاي

روسـتاها، مـديريت   هزينـه بـراي    ـ  و خدمات زيربنايي، مديريت مـالي و نظـام درآمـد   
عـدالت اجتمـاعي   برقراري و مديريت براي كاهش فقر و  ،پايدارتوسعة زيست و محيط

هـدايت جامعـه و    دهـي، سـازمان  فرايند ،ي در واقعروستايمديريت . قابل بررسي است
). ۱۳۸۳رضـواني،  (هـا و نهادهـا اسـت    ي از طريق شكل دادن به سـازمان روستايمحيط 
در  ييت روسـتا يريمفهوم مد يکنندة گستردگانين محورها بيامختلف  يهاجنبه يبررس

ي سخن به روستايهنگامي كه از مديريت ). ۱۳۸۳، ياحير و معصوم يريقد(ران است يا
ريزي شده نباشد؛ ممكن است لزومًا منظور مديريتي انديشيده شده و برنامه ،آيدميان مي

  كننـده اسـت   ي تعيـين يروسـتا نقـش عـرف، عـادات و سـنن در مـديريت       ،عبـارتي ه ب
هاي گاهديدي ناشي از تفاوت روستايدشواري مفهوم مديريت  ،از طرفي). ۱۳۷۶طالب، (

و در هم تنيدگي ابعاد مختلف حيات اقتصادي،  سو،ي از يك يهاي اداري و اجراسازمان
  ). همان(جامعة روستايي از سوي ديگر است  اجتماعي و فرهنگي

  ييپايدار روستا توسعةمديريت و 
طـور  ه ي بروستايو مديريت  ،طور اعمه ي بروستاي توسعة ،اخير ةطي چند دهدر ايران 

ذكر اين نكته به معنـاي  . برخوردار نبوده است ايهشدو طراحي منسجم از روند ،اخص
ي صورت پذيرفته، نيسـت؛ بلكـه   روستاياي كه در برخي از جوامع نفي اقدامات سازنده

 توسـعة هـا و فقـدان راهبردهـاي مشـخص بـراي      رنامـه به مفهوم گسيختگي اهداف و ب
دولت و نهادهاي انقالبي در  رغم خدمات گستردةعلي). ۱۳۷۰سعيدي، (ي است روستاي
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هاي موجود و اهداف توسعه بسيار است و مشـكالت  روستاها، هنوز فاصله بين واقعيت
دل از بـين بـردن   برداشتن آنها معـا  ي وجود دارد كه از سر راهروستاي ةفراواني در جامع

توسعه تا حـد زيـادي در    زمينةي است؛ از اين رو ايجاد روستايها در جوامع محروميت
ت آلبـر ). ۱۳۸۱مهـدوي،  (گرو تحقق يافتن مديريت كارآمـد اجرايـي در روستاهاسـت    

دانـد كـه   هـاي متعـدد مـي   هايي مركـب از بخـش  ي را فعاليتتوسعةروستاي )۱(واترسون
 ي اسـت روسـتاي د اقتصادي و رفاه اجتماعي بـراي هـر فـرد    ين آنها حصول عوايتر مهم

دانـد كـه مسـتلزم    چندبعـدي مـي   ييـافتگي را جريـان  مايكل تودارو نيز توسعه. )همان(
تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد 

 ،در نهايت .)۱۳۶۴ارو، تود(عدالتي است فقر و بي يكنكاهش نابرابري و ريشه اقتصادي،
يان روستاي يها و تالش پيگير و اقدام جدبلوغ انديشه ةتوان نتيجي را ميروستاي توسعة

خويش از طريق خودآموزي، خودياري و هميـاري بـا اسـتفاده از     ةبراي بهسازي جامع
  ).  ۱۳۸۴، يکان يو نجف يمهدو(د كرگيرد، تعريف سهم ملي كه به آنها تعلق مي

  ي در ايران يت روستايروند مدير
  از انقالب اسالمي پيش

و گاهي مشابه  به اشكال گوناگون  ،صورت سنّتيه ي ايران در گذشته بروستاي مديريت
اجتمـاعي ايـران   ـ   بنـدي اقتصـادي  شـكل  ةترين مرحله كه طوالنيياول ةدور. بوده است

در  گيـرد؛ مي را در براست، مراحلي چون گردآوري خوراك، شباني و كشاورزي سنتي 
هاي زنـدگي اقتصـادي، اجتمـاعي و    اي از شيوهاين مرحله اشكال گوناگون و گاه آشفته

اعراب به ايران در قرن يكم هجري  ةحمل). ۱۳۷۴اللهي، سيف( شود ميكشاورزي ديده 
ايرانـي   ةكند و ديوارهايي كه جامعايراني را از حالت بسته به حالت باز منتقل مي ةجامع

از ظهـور اسـالم تـا انقـالب     ). ۱۳۶۹شـريعتي،  (ريـزد  فرو مـي  ،گرفته بود را در حصار
، بينيم روستايي كشور ميشهري و  ةاي را در جامعنفوذ فرهنگ ايلي و عشيره مشروطيت

هـا بـه   مغول ةاين فرهنگ با حمل .هاي محلي از عشاير بودندبيشتر سلسلهبه طوري كه 
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بـه  قاجاريـه و   ةدر دور). ۱۳۷۸فوران، (شد ايران و تداوم حضور آنها در كشور تقويت 
حكومت به پايتخت و شهرهاي مركزي ايالت  قدرت در اواخر اين دوره كه اعمال ويژه

روسـتاها و نـوع حكومـت موجـب     بـودن  سنتي  ، يعني ، دو ويژگي بارزشد ميمحدود 
 د خاصي مانند اخـذ ماليـات، دخالـت   اركه در امور مربوط به روستاها جز در مو شد مي

 ةي بـر عهـد  روسـتاي در اين دوره نقش عمـده در مـديريت   . چنداني وجود نداشته باشد
هزينه در روستا  ـن بود و نظام درآمد  امالك ،طوركليه عناصري مانند كدخدا، سربنه و ب

يا كدخدا از سوي ديگر قرار داشت  مالكانو  ،يان از يك سوروستاي در اختيارنيز عمدتًا 
رغـم اينكـه تحـوالت    ، علـي ۱۳۰۴ار آمدن رضاخان در سـال  با روي ك). ۱۳۷۲طالب، (

تصويب رسيد كه  ، قوانيني بهرخ ندادي و مديريت روستا روستاي ةتوجهي در جامعقابل
. گرددبرميقاجاريه  ةبه دور آنهاهاي زمينه ، هرچنددر نوع خود قابل توّجه و تأمل است

 ۱۳۱۴هـاي  ن قانون، كه طي سالبر اساس اي. يكي از اين قوانين، قانون كدخدايي است
 ف و كاركردهايي بـراي يوظا داراي، كدخدا در يك روستا شدتصويب و اجرا  ۱۳۱۸تا 

نيـز بـر اسـاس نخسـتين      ۱۳۱۶در آبان ماه ). ۱۳۷۲طالب، (انجام خدمات دولتي است 
قانون تقسيمات نوين كشوري، براي هر دهستان يك دهدار و براي يك يا چند ده، يك 

پـس از رضـاخان،   ). ۱۳۱۶وزارت كشـور،  (د شـ دولت تعيـين   ةعنوان نمايندكدخدا به 
آن در تصـويب قـانون    ةنمون ي پديد آمد كه بارزترينروستايتحوالتي در نظام مديريت 

در ايـن  . اقتصادي و امور زيربنايي اسـت  ةمربوط به بنگاه عمراني كشور به ويژه از جنب
راحل تصويب و اجرا رسيد، تركيب انجمـن  به م ۱۳۳۰ ةهاي مياني دهقانون كه در سال

 ةمالك، نمايند ةشامل نمايند ه،نفر پنج يده و در واقع انجمن عمران ده مشتمل بر گروه
زارع، كدخدا و دو تن از معتمدين محّلي، عمـدتًا بـر اسـاس اعتمـاد ميـان اهـالي ده و       

 ةدر دهـ ). ۱۳۸۳، ياحيمعصوم و ر يريقد(بيني شده بود نمايندگان مالك و زارع، پيش
اصالحات ارضي، قدرت مالكـان در روسـتاها كـاهش    جراي قانون با تصويب و ا ۱۳۴۰
مناسبات اقتصادي روستاها به ويـژه در امـر    ةدر پي آن، تحوالت شگرفي در نحو .يافت
منجر به اصالح قوانين مربوط بـه   ۱۳۴۰ ةتغييرات ده. هاي زراعي روي دادبرداريبهره
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در اين دوره . نمايندگان رسمي دولت مطرح شدند عنوان به ده هايانجمن و دش ده انجمن
ي را در روستايتشكيل سپاه ترويج و آباداني به نوعي مديريت  انونمانند ق ديگري قوانين

الشعاع قرار داد و با تشكيل وزارت تعاون و امور روستاها بـه جـاي وزارت   ايران تحت
  ).۱۳۷۸، يمهدو(يشتري يافت شدت بي، اين امر روستاياصالحات ارضي و تعاون 

  پس از انقالب اسالمي
فـة  ي، وظيو مستند به قانون اساسـ  حاکم يهار از نگرشيانقالب و با تأث يروزيپس از پ

ن شورا اگرچه ظـاهرًا  يا. روستا سپرده شد ياسالم هايبه عهدة شورا ييت روستايريمد
ط ين واجـد شـرا  اردم و منتخبـ م يندگان واقعينمااعضاي آن ن انجمن ده بود، اما يجانش

در  و دشـ ب يتصو ۱۳۶۱در سال  ياسالم يقانون مربوط به شوراها. ندشد ميمحسوب 
 ن، جهادانون قيل ايبا تکم. ديل گرديتکمو  اصالحاتي در آن صورت گرفت ۱۳۶۵سال 

 يعمدتًا تمام ،روستاها مطرح نشد، اما در عمل يتيريمدنهاد عنوان ه با آنکه ب يسازندگ
اد يـ ، بنيسازندگ عالوه بر جهاد. ن نهاد بوديران بر عهدة ايا يمربوط به روستاها مسائل

ان امور مربوط به روستاها، به ين متوّلتري مهماز  يکيعنوان ه بنيز  يمسکن انقالب اسالم
اد مسکن در آغاز با اهـدف مشـخص، در   ياگر چه بن. ژه در بخش مسکن، مطرح شديو

 يهـا تيـ ه فاصـله گرفـت و بـر فعال   يـ از اهداف اول يدتکرد، پس از ميروستاها عمل م
از مسـائل   بخشيز ير نياخ يهادر سال. دشمتمرکز  يو بهساز يهادي ها، طرحيعمران

  روســتاها عــالوه بــر  يانقالبــ ينهادهــاديگــر از . اد ســپرده شــديــن بنيــروســتاها بــه ا
 راکـز خـدمات  ، ميکشـاورز ي عـال ي شـورا تـوان از  مياد مسکن، يو بن يجهاد سازندگ

 يهان، مراکز و خانهيزم يواگذار ةنفرهفت يهائتي، هيريو عشايي ، روستايکشاورز
نـام بـرد   ج يو بسـ  ينـ يامـداد امـام خم   ةتـ ي، کمييروستا يستيبهز يهابهداشت، مجتمع

قانون  ، تصويبرانيا ييت روستايريد نقطة عطف تحوالت در مديشا). ۱۳۷۸، يمهدو(
قـانون بـر   ايـن  در . باشد ۱۳۷۵در سال  ياسالم ياب شوراهاف و انتخيالت، وظايتشک
د شد و بر اساس آن و طبق يت در روستاها تأکيريبه عنوان تنها نهاد مد ياسالم يشورا

  نفـر   ۱۵۰۰بـا جمعيـت كمتـر از     يروسـتاها  يبراتعداد اعضاي شورا ، يتيضوابط جمع
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در . در نظر گرفتـه شـد   عضو ۵ ،نفر ۱۵۰۰ش از يببا جمعيت  يروستاها يبراو ، نفر ۳
س يبـه تأسـ   ييامـور روسـتا   يوزارت کشور اجازه داده شـد تـا بـرا    ز بهين ۱۳۷۷سال 
ران، موجب يدر ا يت شهريريمد يت فعلين امر با توجه به وضعيا. ها اقدام کندياريده

ها که ياريو ده ياسالم هايدر روستاها شد که بر طبق آن دو نهاد شورا يتحول شگرف
ت يـ نـد، در روسـتاها بـه فعال   يآيآنهـا بـه حسـاب مـ     يـي اجرا ياها و بازومنتخب شور

  ).۱۳۸۳، ياحيمعصوم و ريريقد(ند پرداخت مي

  روستايي شوراهاي اسالمي
  گيري شكل

در اصول . گرددمي بحث شوراها در ايران از حيث تاريخي به قبل از انقالب اسالمي بر
هـاي ايـالتي و   و انجمـن  ياي محلـ قانون اساسي مشروطيت، موضوع شـوراه  ۹۳تا  ۹۰

هـاي  يا به تعبيـر آغـازين خـود انجمـن     ،قانون شوراها ةپيشين. است شده واليتي مطرح
بـه عبـارت   . رسـد مي) مجلس شوراي ملي(گذاري به تشكيل نخستين نهاد قانون ،بلديه

ديگر يكي از نخستين قوانين مصوب مجلس شوراي ملي، قانون بلديه است كه در سال 
هـاي بـزرگ انقـالب    خورشيدي به تصويب رسيد و به اين ترتيب يكي از آرمان ۱۲۸۶

گيري، اجـرا و  ريزي، تصميممشاركت واقعي مردم در برنامه. ة عمل پوشيدمشروطه جام
يي را ميّسـر  راارزشيابي، از مفاهيم مهم و باارزشي است كـه تحقـق تفكـر و نظـام شـو     

سازندگي و همچنـين بنيـاد مسـكن     ل جهاداسالمي و تشكي با پيروزي انقالب. سازد مي
هـاي مختلـف   گـروه . يان با نهادهاي تـازه انقـالب آشـنا شـدند    روستاياسالمي،  انقالب

هر يك به نوعي در صدد بودند تـا بـا طـرح تشـكيالت     » شورا«سياسي نيز با توسل به 
 شورايي در روستاها، ضعف ارتباطي بين دولت و ده را كـه در جريـان انقـالب شـديداً    

  ). ۱۳۷۶طالب، (ند كنلطمه خورده بود، احيا 
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  نقش و عملكرد 
ران متـأثر از اتخـاذ راهبـرد    يـ ا ييت روسـتا يريروسـتاها در مـد   ياسالم ينظام شوراها

ش و يجهـت افـزا   روشـي تـوان  يمشـارکت را مـ  . مشارکت مردم در روند توسعه است
در  ياريـ همو  ياجتمـاع  يهـا يريگميشرکت جستن در تصم يهاع مجدد فرصتيتوز

 ،ن وصـف يبا ا). ۱۳۷۰و مارسدن،  ياوکل(ف کرد ياز ثمرات آن تعر يمندتوسعه و بهره
 يهايزيرکه برنامه ين معنياست، بد يمحّل يهايزيرازمند برنامهيان نروستاييمشارکت 

د و از نـ انجاميم ييمناطق مستعد روستا يشتر به توسعة شهرها و گاهيب ياو منطقه يمل
حل مشکل با اسـتفاده از منـابع    يچگونگ. ندستين ييروستا توسعةکنندة نيمتض ،ن رويا

ن نکـات در مشـارکت   تـري  مهـم از  ياز دانـش بـوم   يمنـد ز بهـره ياب و نيمحدود و کم
انقـالب   يروزيـ پـس از پ ). ۱۳۶۸، )۲(اکيـ کراماناياس و ويد( شود ميان شمرده روستايي
 ،۱۳۵۸دولت در سـال   هيئت درراها انتخابات شو يحة قانونين اليب اولي، تصوياسالم

 يشدن مدت قـانون  يبا سپر. را فراهم ساخت ييروستا ياسالم هايل شوراينة تشکيزم
 از ايـن رو، انجام نشد و  يل مختلفين دورة انتخابات شوراها، انتخابات مجدد به دالياول
ـ   يو گـاه شدند عمًال منحل  ييروستا ياز شوراها ياريبس مـه فعـال بـه    يصـورت ن ه ب
 يتـوجه ت قابليموفق ييت روستايرين حال، شوراها در مديبا ا. ات خود ادامه دادنديح

  : شود مياشاره  مين ناکايل اياز دال ير به برخيکسب نکردند که در ز
هاي انصاف و انجمن ده از رغم کوتاه شدن دست مالکان و خوانين و عوامل خانه به -۱

بر کارکردهاي روستايي و گاهي در عملکـرد  روستا، نفوذ غيرمستقيم بسياري از آنها 
شوراهاي اسالمي روسـتايي وجـود داشـت و در نتيجـه، نقـش مـديريت شـورايي        

  شد؛ کمرنگ مي
بودنـد، در    ييروسـتا  ياسـالم  يدهنـدگان شـوراها  ليآنجا که جهادگران از تشـک  از -۲

و گرفتنـد  يم مـ يشـورا تصـم   يجـا به رخواهانه يل خيشورا به دال يهايريگميتصم
 کردند؛يم ينيآفرنقش ييت روستايريشورا در مد يب به جاين ترتيبد

 ياسالم يشوراها يبرا يگاه روشنيجا يو قانون يادار يهانکه از جنبهيبا توجه به ا -۳
و بـود   الزم يياجرا ضمانتفاقد  ياسالم هايشورا يهايريگميوجود نداشت، تصم
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گـر  يد تعـدادي ه انقالب و ياول يهاالاز شوراها در همان س ياريبس ،ن سببيهم به
 را ازدست دادند؛الزم  ييبعد عمًال کارآ يهادر سال

ـ   يد يهانهادها و سازمان كاريينفوذ و مواز -۴  يج در کنـار شـوراها  يتـدر ه گـر کـه ب
 هايشورا يدر کمرنگ شدن کارکردها يدر روستاها فعال شدند، نقش مؤثر ياسالم
 . داشتند ييروستا ياسالم
 راامـور   يـة کل ت داردران بر عهدة شوراهاسـت و ضـرور  يا ييت روستايريمد اكنون

التي يفاقـد تشـک   ييروستا ياسالم يشوراها اما ؛دكننو اجرا  يزير، برنامهيمردم طراح
ـ  ،و بدون بودجة مستقل و مشخص هستندمشخص و مدّون  روهـا و  ين يريکـارگ ه در ب

، انتظامـات  ييع روسـتا ي، صـنا يماننـد کشـاورز   يت در اموريالزم و فعال يهاتخصص
 يهـا طـرح  ي، احداث و اصالح معابر، اجرايتيو امن ياسين سابا مأمور يهمکار ،روستا
 يچنـدان  آييکـار  ي،حقوق يو باالخره در امور مربوط به دعاو ،آب و ، شبکة برقيهاد
  ).۱۳۸۳، ياحيمعصوم و ر يريقد(د نندار

  اهداف 
 ؛مشاركت مردمي -       ؛نظام اداري كشور ازي يتمركززدا -
  ؛تسريع در انجام امور -        ؛سپردن كار به مردم -
 ؛رفع تبعيض -      ؛كنترل و نظارت اجتماعي -
    ؛سازي مردمآگاه -      ؛هاي دولتيتكميل كار دستگاه -
      ؛هاي محليافزايش توان دولت و هدايت برنامه -
  ).۱۳۸۵، ييکربال يموسو(دولت   هايمشاوره به دولت و زيرمجموعه -

  وراهاي اسالمي به دست جهاد سازندگيتشكيل ش
 صـويب بـه ت  ۱۳۶۱در قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشور كـه در دهـم شـهريور    

ي توسـط جهـاد   روسـتاي انتخابات شوراهاي «مجلس شوراي اسالمي رسيده، آمده است 
ن دو ايـ  ةمربوط بـه وسـيل   ةنامآيين. سازندگي زير نظر وزارت كشور انجام خواهد شد

هـزار  ن دو نهاد در ظرف مـدت كمتـر از دو سـال بـيش از ده    يا. »شود ميارگان تدوين 
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ـ  انجمـن . شوراي اسالمي را در روستاها پديـد آوردنـد   انصـاف و حتـي    ةهـاي ده، خان
كدخداها و خالصه تمام عواملي كه از روستا با دولت در ارتباط بودنـد، كنـار گذاشـته    

  :بق قانون عبارت بودند ازوظايف شوراي اسالمي ده ط .شدند
انقالبي در امور اجتماعي، فرهنگي،  ي و نهادهايياجرا نمسئوال با همكاري و نظارت •

 ؛عمراني و اقتصادي
 ؛مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت ده و تأمين بهداشت محيط •
 ؛كوشش در جهت احيا و اليروبي قنوات و نهرهاي متروكه •
 روستايي؛صنايع  توسعةايجاد كارهاي دستي و تشويق اهالي ده به  •
 ؛تشويق مردم به تأسيس مساجد و تكايا و بقاع متبركه و حفظ آثار باستاني •
 ادآموزي؛هاي سوتشكيل كالس •
 ).۱۳۷۶طالب، (ها و نظارت بر آنها همكاري با وزرات كشاورزي و ايجاد تعاوني •

  آثار مثبت شوراها
 و نگرشـي ي افـراد جامعـه از نظـر ارزشـي،     شوراها به عنوان نهـاد مردمـي بـر رو    - ۱

 د؛گذارنواكنشي، تأثيرات بسيار مثبت و خوبي بر جاي مي
هـا و رفتارهـا   فعاليت شوراها باعث اجتماعي شدن افراد از طريق توجـه بـه ارزش   - ۲

اي به ثبـات اجتمـاعي   از آثار اجتماعي شوراها اين است كه كمك فزاينده. شود مي
توانند كارآيي دوجانبة يكديگر از جهت كاركردي نيز، شوراها و دولت مي. ندكنمي

 را رونق بخشند؛
هاي ملـي  هاي دولتي، ايفاي نقش نظارتي مشورتي، بهبود و نقد برنامهكاهش هزينه - ۳

هـا از جملـه پيامـدهاي مثبـت همكـاري      و شناسايي موانع، مشكالت و ناهنجـاري 
 ست؛دولت با نهاد مردمي شوراها

هاي خود از جامعـه كـه بـه دليـل در نظـر گـرفتن       اطالعات و داده ةوراها با ارائش - ۴
بندي و تحليل اطالعات و نيز ارتبـاط  آوري، طبقهجمع فرايندمالحظات سياسي در 

تواننـد مراكـز دولتـي را در    نماينـد، مـي  تر مـي مستقيم با مسائل و مشكالت واقعي
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تبادل تجارب و اطالعات تخصصي با و  كنندكمتر ياري  ةها با هزينتدوين سياست
 ؛ندسازگذاري را فراهم شوراها، امكان سياست

ها و مراكز سياسي و قانوني كه مقـّررات و فضـاي   فعاليت شوراها برخالف سازمان - ۵
 ؛سازماني بر آنها حاكم است، بر هنجارهاي عاطفي مشترك استوار است

ت و گسترش امنيت اجتماعي تعامل و همكاري ميان دولت و شوراها به افزايش ثبا - ۶
 ).۱۳۸۵، ييکربال يموسو(انجامد مي

  شناسي شوراهاآسيب
  :اند ازکنند عبارترا تهديد مي اسالمي شوراهاي که هاييچالش و هاآسيب ترينعمده

 يفرهنگ عمـومي جامعـه مـا بـا آن كـه دارا      :فقدان فرهنگ كار جمعي و گروهي - ۱
فرهنـگ كـار   نبـود   كـه بـرد  دهايي رنج مـي است، ولي از كمبو ايهاي ويژهقابليت

روي و خودمحوري بر عادات فردگرايانه و تك. استاز آن جمله گروهي و جمعي 
جـدي مواجـه سـاخته     ةبسياري از كارهاي گروهي سايه افكنده و آن را با مخـاطر 

 ات در شوراها گواه بر اين مدعاست؛مناقشو بروز اختالفات  .است
انـد و  غيرسياسي جامعه فعال در حوزهنهادهاي مردمي شوراها :شدن شوراهاسياسي - ۲

قـانون   ۱۰۰اصل (فرهنگي است و امور اجتماعي، اقتصادي،  هاكاركرد آنچارچوب 
شوراها حزب نيستند و نبايد كاركرد پنهان سياسي داشته باشند، بلكه بايد ). اساسي

بـا  . كننـد  و از تمركز قدرت در دست حاكميت جلوگيري زندپرداببه توزيع قدرت 
 ايم؛ها بودههاي سياسي از شوراگذشته شاهد حركتيهادر دوره حال،اين 

انكار در خصوص شوراها ي غيرقابليهاييقوانين موجود با نارسا :مشكالت قانوني - ۳
در امـور شـوراها چنـدان    مديريتـ و گـذاري، نظـارت،   سياسـت وضعيت . اندمواجه

 مشخص نيست؛
نبودن برخي از اعضاي شوراها منجر بـه  متخصص  :عدم نگرش تخصصي و علمي - ۴

 .ي اين نهاد در بعضي امور شده استناكارآمد
 بايست به نفي اصل شـوراها بينجامـد  مين هاها و ناكارآمديآسيباين  اين حال،با  - ۵

  ).۱۳۸۵، ييکربال يموسو(



  ۱۱۷ ٣، شماره١٣فصلنامه روستا و توسعه، سال      … روند تحوالت مديريت روستا در ايران با
 

  سوابق پژوهش
كدام انجام شده كه هيچ ات چنديهاي شوراهاي اسالمي تاكنون مطالعدر مورد فعاليت
اموري اند، بلكه بيشتر به ها در مديريت روستا نپرداختهانقش شور ةجانببه بررسي همه

ي روستاي مديريت خصوص در .اندکرده بسنده شدهانجام هايفعاليت و جلسه، تشكيل مانند
ن ياز ب. صورت گرفته است يز تحقيقاتيروستايي و كشاورزي ن توسعةو نقش آن در 

نه ين زميدر ا ياد مسکن اقداماتيان قبل بنياز سال ،امور روستاها ةداردر ا مسئول ينهادها
  ). ۱۳۷۲طالب، (تدوين كرده است طالب ي مهد ران آن يترانجام داده است که جامع

در کشور با توجـه   ييروستا توسعةت يرير تحول مديس به بررسي) ۱۳۸۳(رضواني 
اصالح سـاختار   يبرا ييشنهادهايان پيپرداخته و در پا فرايندن يت مشارکت در ايبه اهم

  .ارائه کرده است ييت توسعه روستايريمد
قـرن حاضـر پرداختـه    در يمحلـ  يهـا سازمانتوسعة جاد و يبه ا) ۱۳۸۰(فر ينوروز

  . است
، )۱۳۷۲(پـور  ، خسروي)۱۳۸۵(نعمتي توان به تحقيقات ميهاي باال، عالوه بر كتاب

و قديري معصوم و ، )۱۳۸۶(، بدري )۱۳۸۶( افتخاري و ديگران ،)۱۳۸۶(كوچكيان فرد 
  .نيز اشاره كرد )۱۳۸۳(رياحي 

  يجبحث و نتا
گره مديريت روستايي در ايران طي چند دهه گذشته و شايد در صد سال اخير در ابعاد 

ريـزان و  هـاي برنامـه  تـرين چـالش   سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي يکي از مهـم 
ـ  . متخصصان بوده است راي روسـتا و روسـتاييان نيـز كـه اسـاس حيـات       اين مسـئله ب

با اين حال، هـدف اصـلي ايـن مقالـه     . اجتماعي ايران بر آنها استوار است، اهميت دارد
بازگشايي اين گره نيست، زيرا واضح است که رفع مشکالت مديريت روستايي فراتر از 

هـدف اساسـي، بررسـي موفقيـت يـا ناكـامي       . توان يک گروه متخصص و محقق است
با توجه به اين هدف و به منظور آگاهي . شوراهاي روستايي در مديريت روستايي است
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يـک دسـته بـراي    : دقيق از نـوع عملکـرد شـوراها، دو دسـته پرسشـنامه طراحـي شـد       
 ۵۰۰در اين راستا، . روستاييان، و دستة ديگر براي اعضاي شوراهاي روستايي و دهياران

اي کـه در هـر روسـتا يـک     گونه توزيع شد، بهروستاي منطقه سيستان  ۵۰پرسشنامه در 
نتايج حاصـله در  . پرسشنامة ديگر را مردم تکميل كردند ۹پرسشنامه را اعضاي شورا و 

آمـده   دسـت  هاي بههاي مربوط به شوراهاي اسالمي روستا، و يافتهدو بخش، شامل يافته
  :از سرپرستان خانوار به شرح زير آورده شده است

  ه شوراهاي اسالمي روستاهاي مربوط بيافته
از . دندشـ انتخاب  ياسالم يو شورا ياريده يدارا يها روستاهال پرسشنامهيتکم يبرا

 بـار  کفقـط يـ    ياسالم يک روستا بود که انتخابات شورايتنها  يانتخاب يکل روستاها
  . ودبرگزار شده ب درآن

ـ  يبرگـزار  زمـان  از يانتخاب يروستاها شتريب بنابراين،  هايشـورا  انتخابـات  دوره نياول

اعضاي  گفتة به و قيتحق يهاافتهي به توجه با .اندشده برخوردار امكان نيا از روستا، ياسالم
  . انددهكردرصد از مردم در انتخابات شرکت  ۷۰ش از يروستاها، ب ياسالم هايشورا

د شدن خود در انتخابـات  يشوراها علت کانداعضاي درصد از  ۶/۹۳ ،ن اساسايبر 
 .كردنـد ش ذکـر  يفـه خـو  يطاشدن از جانـب  نده يدرصد نما ۴/۶، و ت به مردمرا خدم
  . اندد شدهيکاند يدوره متوال ۳ يبرااين افراد درصد از  ۱/۵۱حدود 

مدرک  يدرصد دارا ۹/۴۸سواد، بيشوراها  ياز اعضادرصد  ۴/۶، به لحاظ تحصيلي
  . دانبوده يکاردانداراي درصد  ۹/۱۴و ، هپلميدرصد د ۸/۲۹کل، يس

 ۴/۲۳اعتمـاد  و  يدرصد از مردم به شوراها عال ۶/۷۶اعتماد شوراها، اعضاي به گفته 
  . بوده استف يدرصد ضع
 انـد؛ دهكـر برگـزار   يجلسات همفکـر با مردم درصد شوراها  ۵/۹۱ ،ن اساسيبر هم

   .بوده استدرصد ساالنه  ۱/۲ وانه، يدرصد ماه ۹/۸۰ ،گيهفتاين جلسات درصد  ۶/۱۰
اند که در رفع مشکالت و معضالت روسـتا کوشـا   وراها اظهار داشتهدرصد ش ۹/۹۷
درصد مردم بـا شـوراها عـالي،     ۱/۵۱اند؛ در اين زمينه، ميزان مشارکت و همکاري  بوده
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رسد مردم در رفع به نظر مي. درصد متوسط اعالم شده است ۳/۴درصد خوب و  ۷/۴۴
شورا و مسئوالن محلي همکـاري  اند و تا حد امکان با تفاوت نبودهمشکالت خويش بي

  . اندداشته
 گرفـت، مـي  قـرار  اختيارشـان  در كـه  جدولي اساس بر تا شد خواسته شوراها اعضاي از

  . )۱ جدول( بزنند عالمت دهند،مي انجام فوق يهاتيفعال بر عالوه كه را ديگري هايفعاليت
  

   يستايتوسعة رو يشوراها در راستااعضاي ت يزان فعالينوع و م -۱جدول 
  ۱۳۸۸ستان، يدر منطقة س

ف
ردي

 

  

  نوع فعاليت
  درصد 

شوراهاي فعال
هـاي خـانگي و   آوري و دفع زبالهجمع(برقراري نظافت عمومي روستاها  ۱

  ۹/۴۸ )جلوگيري از جريان فاضالب در معابر
  ۲/۳۶  )يان هنگام حوادثروستايكمك به(مديريت بحران در حوادث  ۲
  ۷/۹۵ برقراري امنيتدريهمكاري با نيروي انتظام  ۳
  ۷/۹۵ يانروستايحل اختالفات بين  ۴
  ۵/۲۵ ارتقاي فرهنگي از طريق تأسيس كتابخانه و تجهيز آن  ۵
  ۸/۶۳  يتوسعةروستايبرقراري ارتباط مناسب با ادارات مرتبط با  ۶
  ۹/۸۰ يانروستايبراياخذ وامجهتگريواسطه  ۷
  ۸/۴۶ اليكمك به مستمندان از طريق مساعدت اه  ۸
  ۷/۶۱ يانروستايهاي كشاورزي مورد نيازنهادهةتهي  ۹
  ۸۳ گيرييان در تصميمدادن روستايمشاركت  ۱۰
  ۷/۲۷ يروستايبازاريابي توليدات  ۱۱
  ۶/۴۲ هاي ترويجيبرگزاري دوره و كالس  ۱۲
  ۵/۲۵ هاي توليدي و خدماتي در روستاهاايجاد تشكل  ۱۳
  ۳/۵۵  هاي سوادآموزيان با برگزاري كالسيروستايارتقاي سطح سواد  ۱۴
  ۷/۴۴  يان در زمينه ايجاد اشتغال و افزايش درآمد  روستايكمك به  ۱۵
  ۲/۸۷ رفع مشكالت ارضي  ۱۶
  ۴/۸۹ انت آنبه ادارات  جهت حل مشكالروستاييانمعرفي  ۱۷
  قيتحق يهاافتهي: مأخذ
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: نـد از اروستاها عبـارت شوراها در  يهاتين خدمات و فعاليشتريبطبق جدول فوق 
ان روسـتايي ، حـل اخـتالف   )درصـد  ۷/۹۵(ت يامن يو برقرار يانتظام يرويبا ن يهمکار

، )درصـد  ۲/۸۷( ي، رفع مشکالت ارضـ )درصد ۴/۸۹(به ادارات  ي، معرف)درصد ۷/۹۵(
 رايجهت اخذ وام ب يگر، واسطه)درصد ۸۳( يريگميان در تصمدادن روستاييمشارکت 
   روســتاييارتبــاط بــا ادارات مــرتبط بــا توســعه  ي، برقــرار)درصــد ۹/۸۰(ان روســتايي

ان روسـتايي سطح سواد  ي، ارتقا)درصد ۷/۶۱( يکشاورز يهاه نهادهي، ته)درصد ۸/۶۳(
 يرسد شـوراها يبه نظر م). درصد ۶/۴۲( يجيترو هايدوره ي، و برگزار)درصد ۳/۵۵(

ن يـ و در ا هسـتند کوشـا   يروسـتاي شبرد اهداف توسعه يتا حد توان خود در پ ييروستا
 ، علت آنانجام دهند يتياند فعالهم نتوانسته يمواردچنانچه در  ؛انددهكرن ينه کوتاهيزم

ت يمحرومو بودن فرهنگ مردم، دور بودن روستا،  ي، سنتيچون نبود اعتبار کاف يعوامل
ز بـا ابـرا  شـوراها  اعضـاي  درصد  ۹۰ش از يب ،نيعالوه بر ا. منطقه بوده است ياقتصاد

س شـورا،  ياند که بعد از تأسدهكرو اظهار  ي،ابيارز يآن را عال ،عملکرد خودرضايت از 
ت شـوراها را در  يـ زان فعاليـ م ۱نمـودار  . انددرصد مشکالت روستا بوده ۹۰شاهد رفع 

  . دهدستاهاي منطقه سيستان نشان ميرو
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  نگارندگان: مأخذ      
   ۱۳۸۸ستان، يروستاها در منطقة س ياسالم يت شوراهايزان فعالينوع و م -۱نمودار  
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۷/۴۴ 
۲/۵۵ 

۵/۲۵ 
۶/۴۲ 

۷/۲۷ 

۸۲ 

۷/۶۱ 
۸/۴۶ 

۹/۸۰ 
۸/۶۲ 

۷/۹۵ ۷/۹۵ 

۲/۳۶ 
۹/۴۸ 

۲/۸۷ 
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  مربوط به سرپرستان خانوار يهاافتهي
هر روسـتا  (شد  وزيعروستا ت ۵۰در  يطور مساوه پرسشنامه ب ۴۵۰ن بخش حدود يا در
قـرار   پرسـش شـوراها مـورد    يهاتيدر پرسشنامه سرپرستان خانوار فعال). پرسشنامه ۹

پرسشنامه سرپرستان خانوار به  هاييافته. شد ينحوه انجام و صحت آنها بررسگرفت و 
 .سـت شورا يآنهـا دارا  يها اعالم کردنـد کـه روسـتا   درصد نمونه ۱۰۰: استن شرح يا
برخـوردار   ياسـالم  ياز شـورا  ۱۳۷۷از سـال   يعنـ ي ،از دور اولروستاها درصد  ۵/۸۱

اند کـه آمـار فـوق    كردهشرکت  هاشورادر انتخابات  يياندرصد روستا ۹۵حدود  .ندبود
درصد از سرپرستان خانوارها علـت   ۵/۸۸. کنديمتأييد شوراها را اعضاي  صحت گفتة

ـ  .انـد دانسـته خـدمت بـه مـردم    را شوراها اعضاي شدن  داوطلب درصـد از   ۷۰ش از يب
د که اندرصد اعالم کرده ۵/۸۸ ،ن اساسيبر هم. اندها به شوراها اعتماد کامل داشته نمونه

داشـته، و   يبا آنهـا همفکـر   يزيردرباره مشکالت و برنامه يريگميشورا در هنگام تصم
درصـد عنـوان    ۹۸حـدود   .اسـت  هشـد  مـي انه برگـزار  يصورت ماهه بمربوطه جلسات 

  . مشکالت روستا مبذول داشته است يخود را در بررس ياند که شورا سع کرده

اند  اعالم کرده) سرپرستان خانوار(ها نهدرصد از نمو ۹۰عالوه بر موارد فوق، حدود 
). شوراها يمشابه نظرات اعضا(اند تفاوت نبودهيمشکالت روستاها بکه شوراها در رفع

هـا،  ل پرسشـنامه يـ ه و تحليـ ن مرحلـه از تجز يـ توان گفت که تا ايم يبندک جمعيدر 
ش يخـو  ينـه خـدمت بـه روسـتا    يشوراها در رفع مشکالت مردم کوشـا بـوده و در زم  

بـر  عـالوه . بوده اسـت  روستاييتوسعه  يآنان در راستا يهاتياند و فعالنکرده يکوتاه
آمده در پرسشـنامه را در   يهاتيخواسته شد تا فعالسرپرستان خانوارها موارد فوق، از 

ل يـ ه و تحليـ ج تجزينتـا . عالمـت بزننـد  اسـت،  ده داروسـتا انجـام    يکه شوراي صورت
  .است آمده ۲ها در جدول پرسشنامه
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   روستاها از نظر سرپرستان خانوارها ياسالم يشوراها تيزان فعاليم -۲جدول 
  ۱۳۸۸منطقة سيستان، در 

ف
ردي

  

  درصد   نوع فعاليت
انجام فعاليت

هـاي خـانگي وآوري و دفـع زبالـه  جمع(برقراري نظافت عمومي روستاها  ۱
  ۶/۶۰  )جلوگيري از جريان فاضالب در معابر

  ۳/۶۵ )حوادث هنگام در يانروستاي به كمك( غيرمترقبه حوادث در بحران مديريت  ۲
  ۶/۸۷ همكاري با نيروي انتظامي براي برقراري امنيت  ۳
  ۱/۹۷ يانروستايحل اختالفات بين  ۴
  ۶/۱۰ ارتقاي فرهنگي از طريق تأسيس كتابخانه و تجهيز آن  ۵
  ۸/۳۸ يتوسعةروستايارتباط مناسب با ادارات مرتبط با  ۶
  ۶/۷۷ يانروستاياخذ وام مورد نيازبرايگرياسطهو  ۷
  ۸/۵۸ كمك به مستمندان از طريق مساعدت اهالي  ۸
  ۲/۳۸ يانروستايهاي كشاورزي مورد نيازنهادهةتهي  ۹
  ۶/۶۷ گيرييان در تصميمروستايمشاركت  ۱۰
  ۶/۷ يروستايبازاريابي توليدات  ۱۱
  ۸/۳۱ هاي ترويجيبرگزاري دوره و كالس  ۱۲
  ۸/۱۸ هاي توليدي و خدماتي در روستاهاايجاد تشكل  ۱۳
  ۶/۷۷  هاي سوادآموزييان از طريق برگزاري كالسروستايارتقاي سطح سواد  ۱۴
  ۵/۳۳  يان در زمينه ايجاد اشتغال و افزايش درآمدروستايكمك به  ۱۵
  ۹/۷۲ رفع مشكالت ارضي  ۱۶
  ۸۰ يانروستايمعرفي به ادارات جهت حل مشكل  ۱۷
  قيتحق يهاافتهي: مأخذ

با پاسخ تفاوت چنداني توان گفت که پاسخ شوراها يفوق م يهاافتهيبنابر 
توان گفت که يم يبندک جمعيدر . رد اندکمگر در چند مو ،سرپرستان خانوار ندارد
گر يد يريبه تعب. اندموثر بوده روستاييشبرد و رفع معضالت يشوراها در توسعه و پ

ل آن يدل ،انجام دهند ياديت زياند فعالکه شوراها نتوانسته يمواردتوان گفت در يم
 روستايي يشوراهااعضاي نکه يبا توجه به ا. ستبوده ا يود امکانات و اعتبارات کافنب
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د شدن آنها، از نظر يکنند و عالوه بر آن هدف از کانديافت نميدر ييايحقوق و مزا
د گفت يبا يابيک ارزيدر  .وده استو سرپرستان خانوار خدمت به مردم بخودشان 

  .اندبودههم بلکه موفق  ،دهنكر يکوتاهنه تنها  ييتوسعه روستاامر در  اعضاي شوراها
تفاوت يان بروستاييکه شوراها در رفع مشکالت  شود ميمالحظه  ۲در نمودار 

روستا  يو کالبد ي، اقتصادي، فرهنگيتوسعه اجتماعجهت و تا حد امکان در نيستند 
كه اند هداشتدرصد از سرپرستان اظهار  ۸۰ش از يعالوه بر موارد فوق، ب. ندكنش ميتال

و است ده مردم بيشتر ش يزندگ آنها، آرامش يدر روستا ياسالم يس شورايبعد از تأس
   .انددهديشوراها را از جانب   ياديز يهاتيفعال
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  نگارندگان: مأخذ 

   ۱۳۸۸ستان، يروستاها از نظر مردم در منطقة س ياسالم يت شوراهايزان فعاليم -۲ار نمود

  بنديجمع
تـوان   ي، ممردمشوراها و  يل شده از طرف اعضايتکم يهانامهشل پرسيه و تحليتجز با
س تـاکنون در  يمورد مطالعه از زمـان تأسـ   يروستاها ياسالم يکه شوراهاگرفت  جهينت
شـوراها و   يدرصـد از اعضـا   ۶/۹۳حدود  .اندداشته يملکرد مثبتنه توسعه روستا عيزم
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 داوطلـب از اعضـاي شـورا   اند کـه هـدف   درصد از سرپرستان خانوار اعالم کرده ۵/۸۸
توان گفت کـه هـدف   ين ميشدن در انتخابات شوراها خدمت به مردم بوده است؛ بنابرا

 ياسـالم  يفت کـه شـوراها  توان گيم نابراين،ب. استوده بخدمت به مردم  شوراها تنها
در جهـت رفـع معضـالت     يچ تالشـ يکنـون از هـ   ش تـا يخو ييروستا با توجه به توانا

کمبـود   شـود، ناشـي از   مـي مشـاهده  هايي هم كه گاه نارسايياند و غ نکردهيدر روستاها
 روسـتايي ن بـه جامعـه   المسـئو  يتوجهيو ب ساالري،ديوان ،اعتبارات در دسترس اعضا

  .ستبوده ا

  هاشتياددا
1. Albert Waterson 
2. Hiran D. Dias and B. W. E. Wickramanayake 
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