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  : مقدمه-1
كه  توسعه روستايي راهبردي است جهت بهبود زندگي اجتماعي و اقتصادي روستائيان

هدف آن افزايش توانايي هاي جامعه روستايي به منظور رفع نيازهاي مادي و معنوي در جهت 
عه اي ايجاد تغييرات كمي و كيفي در درون خود روستا الزمه چنين توس.رشد وتعالي مي باشد

است در اين ميان مردم روستا كه اساس توسعه را تشكيل مي دهند توانايي خود را به منظور 
فائق آمدن بر مشكالتشان افزايش داده و مهارتهاي الزم براي سازماندهي نيروهاي خود را 

 را به منظور بهبود شرايط زندگي شان اداره گسترش خواهند داد تا بتوانند امور فردي و جمعي
، تامين .... بهبود وضع توليد، افزايش اشتغال، و: نمايند همچنين توسعه روستايي عبارتند از

در ديدگاههاي . حداقل قابل قبول غذا، مسكن، آموزش و بهداشت در محيط هاي روستايي 
 را نيز در شمار عوامل توسعه روستا  بر عوامل فوق الذكر عوامل پشتيباني و نهادي جديد عالوه

براين اساس ميتوان عوامل موثر بر توسعه روستايي را در سه دسته .مورد توجه قرار مي دهند
  :اساسي و به شرح زير طبقه بندي نمود

  
  عوامل اقتصادي

 سرمايه •

 نيروي كار •

 زمين •

 مديريت و برنامه ريزي •

 
  عوامل پشتيباني و حمايتي

 حمل و نقل •

 ارتباطات •

 يرساختهاز •

 آموزش •
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 بهداشت •

 خدمات تفريحي •

  عوامل نهادي

 قوانين و مقررات •

 سازمانها و ادارات •

 روابط و شبكه هاي توليد و بازار •

 مشاركت •

 

 به سوي عوامل دسته اول و "در ميان عوامل فوق الذكر طي سالهاي اخير توجهات عمدتا
اين درحالي است كه . تدوم بوده و به دسته آخر كه عوامل نهادي هستند كمترتوجه شده اس

نهادسازي و توجه به آنها در فرآيند توسعه اكنون به عنوان يكي از مهمترين عوامل تاثير گذار 
تبديل شده است در اين چارچوب ايجاد سازماني نيرومند متكي به مردم جهت هدايت و پيشبرد 

جامعه روستايي مي اهداف وتامين نيازهاي جامعه روستايي در چارچوب منافع ملي از ضروريات 
باشد چراكه  اين امر باعث افزايش قدرت چانه زني روستائيان از طريق رقابت هاي سياسي 
درجامعه و همچنين كسب منافع اقتصادي و اجتماعي در جهت عمران روستا رابه همراه خواهد 

 لذا جهت دست يابي به اهداف فوق ،نياز به سازماندهي موثر و نيرومندي در درون. داشت
روستا احساس گرديد كه با اتكاء همه جانبه به مردم پيشبرد اهداف جامعه روستايي را در زمينه 

 پاسخي به اين نياز 1هاي ياد شده محقق سازد به همين منظور تشكيل شوراهاي روستايي

                                                 
 قانون تشكيل شوراهاي اسالمي به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسـيد و در سـالهاي بعـدپاره اي از مـواد آن اصـالح                       ١٣٦١ در سال    ‐١

 قانون مزبور تسريع شده است كه براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي ، فرهنگي،آموزشـي                   ١در ماده   .گرديد

فاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر اداره امور روستا، دهستان، بخش، محل، شهر، شهرسـتان، اسـتان، و شـوراي عـالي                        و ساير امور ر   

  .استانها بر اساس مقرارت اين قانون تشكيل ميگردد
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 به عنوان نماينده شورا و مردم روستا، جهت ساماندهي امور 2اساسي بود كه از دل آن دهيار
  . توسعه اجتماعي و اقتصادي و سازماني روستا  بوجودآمد عمراني و

، و همچنين نياز به تدوين چارچوبي 3باتوجه به قانون دهياريها و وظايف و مسئوليت  دهيار
مناسب كه درآن دهيار بتواند برنامه هاي توسعه خود را با همياري مردم محقق نمايد از يك 

در محيط روستاها از سوي ديگر، جهت ... تماي وطرف و محدوديت هاي فراوان اقتصادي ، اج
در محيط روستا استفاده ) problem oriented(تدوين چارچوب مورد نظر از روش مسئله گرا 

در اين روش مشكالتي كه مردم روستا با آن مواجه هستند مورد توجه قرار مي گيرد و .گردد
ء و بهبود شرايط زندگي مردم تالش مي گردد اين مشكالت به شيوه مناسب به منظور ارتقا

در اين .قرار دارد)resource oriented(در مقابل اين الگو ،روش منبع گرا.روستا حل گردد
روش تالش مي شود منابع موجود روستا بررسي شود تا به بهترين نحو از آنها در جهت بهبود 

د مهم و تاثير اين روش درصورتي مي توان.شرايط و كيفيت زندگي مردم روستا استفاده شود
گذار باشد كه ما زمان، كار و پول زيادي داشته باشيم و همچنين اين روش مستلزم كار زياد و 
منابع مالي فراواني مي باشد كه به نظر مي رسد كاربرد آن در روستاهاي كشورمان مشكل ، و 

انطور كه ذكر بنابراين در تدوين چارچوب برنامه توسعه روستا هم. به واقعيت كمتر نزديك باشد 
شد از روش مسئله گرا كه روشي مستقيم و سريع براي اخذ نتيجه در كوتاه مدت است استفاده 
گرديده است اين روش براي برنامه ريزي توسعه روستايي واقع بينانه تر است چون منابع 

هميم بنابراين بهتر خواهد بود كه بف.موجود براي امر توسعه در مناطق روستايي بسيار محدودند 

                                                 
ستاها سازماني بنـام     با تصويب مجلس شوراي اسالمي به وزارت كشور اجازه داده شد به منظور اداره امور رو                ١٣٧٧ خوشبختانه در سال     ‐٢

ايـن  .دهياري باتوجه به موقعيت محل و بادرخواست اهالي و به صورت خودكفا با شخـصيت حقـوقي مـستقل در روسـتاها تاسـيس نمايـد                   

سازمانها نهادهاي عمومي غير دولتي محسوب مي گردند و تاسيس آنها به هيچ وجه مانع اقدامات و كمك هاي دولت جهـت رسـيدگي بـه                          

 .ي روستاهاي مذكور نخواهد بودعمران و آباد

 ماده واحده قانون تاسـيس دهيـاري هـاي خودكفـا در روسـتاهاي               ٢ به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد تبصره          ٢١/١١/١٣٨٠ در تاريخ    ‐٣

بنـد  ٤٧وظـايف دهيـار در      ) ١٠ماده  (كشور اساسنامه و تشكيالت دهياري هاتوسط هيئت محترم وزيران تصويب گرديد كه در فصل دوم آن               

اين وظايف  را در يك دسته بندي كلي مي توان به وظايف سازماني، عمراني و ز يست محيطي، امور مالي و درآمدي و                      (مشخص شده است  

 )فرهنگي تقسيم بندي نمود_نهايت اجتماعي 
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مهمترين مشكالت موجود روستا چه هستند و براي حل آن چه كار بايد انجام داد كه در ادامه 
  .به آن پرداخته شده است

  
   اهداف و ضرورت تدوين برنامه توسعه روستا-2

 Rural Developmentاهداف زير از جمله هدفهاي اساسي در تدوين برنامه روستا 

Plan) (مي باشد: 

وستايي، طرحي است كه براي كمك به جوامع روستايي و فعاليتهاي  برنامه توسعه ر
اين برنامه كليه عناصر موجود در مناطق روستايي را دور هم جمع نموده .روستايي تهيه مي شود

  .و طرح هاي استراتژيك توسعه در سطح روستا را اجراء مي نمايد
ا، متنوع و پويا و با فعاليتهاي برنامه روستايي زمينه ساز تشويق و ترغيب  روستاهايي خودكف

  .اقتصادي پايدار و سودآور است
 برنامه توسعه روستا يك فرآيند منظم است كه به ساكنان مناطق روستايي امكان مي دهد 

اين برنامه توسط مردم و نمايندگان مناطق . به شناسايي و حل مشكالت روستاي خود بپردازند
  .نها  به اجراي آن خواهد بودروستايي تهيه شده و حاكي از تمايل آ

برنامه توسعه روستا زمينه ساز ساماندهي امور روستاها از طريق همياري مردم روستا است 
بطوريكه گروه ها و فعاليت هاي مختلف در مناطق روستايي را هماهنگ و مرتبط خواهد 

  .ساخت
همبستگي متقابل افزايش اعتماد به نفس و احترام به خويشتن در بين روستائيان و ايجاد 

  .بين مردم روستا با سطوح باالتر تصميم گيري از پيامدهاي برنامه توسعه روستا است
 مشاركت موثر مردم در فرآيند تهيه برنامه، تصميم گيري و اجراء از ديگر نتايج برنامه 

منظور از مردم اكثريت مردم است و هدف از مشاركت مردم درفرآيند . توسعه روستايي است
م گيري، مشاركت از روي رغبت و داوطلبانه است چراكه مشاركت با اجبار، مشاركت تصمي
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در ضمن جوهر و ماهيت مشاركت در تصميم گيري متجلي است، يعني . پايدار و مثبت نيست
مردم روستا از اين طريق در تصميم گيري هاي اقتصادي و اجتماعي و عمراني روستا شركت 

  .ن امور بوسيله خودشان اجراء خواهد شدنموده و نظر جمعي آنان در اي
در نهايت رسيدن جامعه روستايي به توسعه در تمامي ابعاد سازماني، اقتصادي و اجتماعي و 

از نتايج برنامه توسعه روستايي مي باشد كه بهترين و آسان ترين روش از طريق ...عمراني و
 شوراهاي روستايي و دهياران بسيج تمامي مردم روستا در رسيدن به اين اهداف مي باشد كه

  .مي توانند محركين اصلي اين امر باشند
  
  بررسي وضع موجود روستا  - 3

يكي از مهمترين موارد كه دهياران در برنامه ريزي روستا مي بايست به آن توجه داشته  
باشند شناخت وضعيت موجود  روستا مي باشد كه اين شناخت بطور ساده مي تواند از طرق زير 

  :ل شودحاص
اولين موضوع داشتن يك ديدكلي نسبت به محيط روستا مي باشد ، بعبارت ديگر يك _

دهيار بايد بداند  جاده ها، كانالهاي آبياري ، مدرسه، درمانگاه، بازار، زمينهاي كشاورزي و ساير 
فعاليتها در كجاي روستا واقع گرديده است و مشخصه ها و ويژگيهاي آنها را از لحاظ عمران 

  .سالم بودن مورد بررسي و ارزيابي قرار دهدو

دومين مورد شناخت ويژگي هاي اجتماعي روستا مي باشد كه شامل تعداد جمعيت روستا،  _
تفكيك سني و جنسي ، مهاجرت افرادروستايي و موضوعاتي از اين قبيل را شامل مي 

به اطالعات مورد دهيار مي تواند با كمك اطالعات طرح هادي روستايي و طرحهاي مشا.گردد
  . نظر را جمع آوري و طبقه بندي نمايد
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كشاورزي،دامداري، صنايع دستي، صنايع كارخانه اي و ( شناخت منابع درآمدي روستا _
  .و تعيين نوع فعاليت عمده روستايي ) غيره

بطوريكه ذكر شددر اين قسمت ابعاد مختلف محيطي، اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي و 
ستايي تشريح مي شود و شناختي جامع نسبت به وضع موجود روستا بدست كالبدي مناطق رو

  .آورده مي شود
  
  شناسايي مسائل و مشكالت مختلف در سطح روستا  -4

با توجه به تصويب نامه هيات وزيران و قانون شوراها دهياران جهت پيشبرد امر توسعه 
 مشكالت و نيازمنديهاي روستاي روستا از طريق برنامه ريزي صحيح اقدام به تهيه  فهرستي از

مورد نظر مي نمايند اين فهرست مي بايستي جامع و در برگيرنده تمام مشكالت و نيازهاي 
و شوراي ) افراد ذي نفوذ و ذي نفع(روستاي مربوطه باشد،در اين خصوص دهيار از نظرات مردم

هالي روستا و نظرات اسالمي روستا  استفاده مي نمايد بعبارت ديگر فهرست مربوطه با كمك ا
چرا كه ساكنين روستا بهتر از هر كسي در اين مورد آگاهي دارندو . مشورتي شورا تهيه مي شود

. نسبت به مشكالت و منابع موجود روستا و توانائي هاي كاري و فني مردم روستا اطالع دارند
سايي ت شنادر اين راه تشكيل كميته اي مركب از كساني آگاهي و اطالعات كافي دارندجه

مسائل و مشكالت پيشنهاد مي گردد تنوع افراد و شركت كنندگان در كميته امكان ارايه 
دهيارمشكالت و نيازهاي روستايي را .نظرات و ديدگاههاي متنوع وجامع را فراهم مي نمايد

پس از شناسايي و بهره گيري از نقطه نظرات مشورتي كميته و افراد آگاه و مطلع و مسئولين 
  .تنظيم  نمايد ).  1 شماره .(در جدول

 
 

بنابراين در تهيه بر نامه روستا يي شناسايي مسايل و مشكالت بر مبناي موارد زير صورت 
  :مي گيرد
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 نظرات و ديدگاههاي مردم روستا •

 نظرات اعضاي شوراي اسالمي روستاها و سطوح مافوق اين شورا •

 نظرات كارشناسان و مسئولين محلي •

 آوري شده در مرحله شناخت وضع موجودداده ها و اطالعات جمع  •

 

   اولويت بندي مسائل و مشكالت به ترتيب ضرورت و اهميت-5
مي باشدو از طرفي ) زماني/ فني/انساني/مالي(از آنجا كه دهيار داراي منابع محدود 

اطالعات جمع آوري شده در خصوص مشكالت و نيازهاي روستا از نظر اهميت و ضروري 
 باشد،لذا دهياران با همكاري و نظر اعضاي شوراي روستا و مردم ، بودن در يك سطح نمي

اقدام به اولويت بندي مشكالت و نيازهاي روستاي مورد نظر نموده و آن را به ترتيب در جدول 
در اين  .اين امر بهتر است از طريق همان كميته مشورتي صورت پذيرد.وارد نمايند) 2شماره (

 و دهيار و مردم روستا و گروههاي ذينفع  حتي كارشناسان اعضاي شوراهاي اسالمي روستا
محلي درقالب يك كميته جمع شده و به  فهرست نهايي مسايل و مشكالت موجود روستا را 

بدين ترتيب فهرست اولويت بندي شده از مسايل و . كه قبال تهيه شده اولويت بندي نمايند
بنابراين فهرست نهايي .  خراج مي شودمشكالتي كه مردم روستا با آنها مواجه هستند است

در .نشان مي دهد كه در  روستا چه مسايل و مشكالتي وجود دارد و اولويت آنها چگونه است
اين مورد باتوجه به نياز جامعه روستايي اهداف كلي تعيين مي شود و بعد اين اهداف به 

ب پروژه هايي اجرا هدفهاي جزيي تبديل مي شوند و پس از انتخاب راه حل مناسب در قال
  .خواهند شد

مالك و معيار اولويت بندي مسايل و مشكالت توافق و اجماع اعضا كميته مي 
طبيعي است هرچه انجام كاري و رفع مشكلي در روستا بيشتر احساس شود آن مشكل در .باشند

در مجموع ميزان احساس فوري جهت رفع مشكل،ميزان منابع مالي در .اولويت است



  

  ها ساله دهياري دستورالعمل تدوين برنامه پنج
  

1
0 

زان زمان،تعداد نيروي انساني مورد نياز براي حل مشكل همه در اولويت بندي مسائل اختيار،مي
  .و مشكالت موثرند

  
  ارائه راه حلهاي مختلف براي هر كدام از مشكالت-6

 اقدام به   ويا كميته مورد نظردر اين مورد دهيار به اتفاق شوراي اسالمي روستا و مردم
بدين . دنماين مي شكالت و تامين نيازها ي روستاحلهاي پيشنهادي جهت حل مه تهيه را

وارد ) 3شماره (منظور مسائل و مشكالت يا نيازهاي اولويت بندي شده  روستا را در جدول 
در اينجا دهياربايد توجه داشته باشد كه .كرده و در مقابل آن راه حلهاي پيشنهادي ذكر شود

 ارائه شودكه در ابتدا تمام راه حلها  ممكن است براي حل يك مشكل در روستا چندين راه حل
بنابراين در اينجا نيز با استفاده از .براي حل يك مشكل در جدول مربوطه آورده مي شود

اطالعات و داده هاي موجود و طبقه بندي هاي صورت گرفته راه حلها، مورد بررسي و ارزيابي 
رزيابي كلي راه حلهايي كه غير هدف از اين كار آن است كه در يك ا. و تلفيق قرار مي گير ند

قابل اجرا و يا از تطابق الزم با مسايل و مشكالت مطرح شده برخوردار نيستند وارد فهرست 
  .نهايي نشوند

  
  انتخاب راه حل مناسب-7

در اين مرحله همچنانكه ذكر گرديد از طريق كميته مشورتي كه در آن  اعضاي شوراي 
 نفوذ و همچنين كارشناسان محلي نيز حضور دارندازبين اسالمي روستا و مردم و گروههاي ذي

اين . واردمي شود)4شماره (راه حلهاي طبقه بندي شده  راه حل نهايي را انتخاب و در جدول 
در اينجا  الزم است دهيار منابع كسب . مرحله مقدمه اي براي اجراي عملي پروژه مي باشد
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تنظيم گرديده كه از طريق  )5شماره ( ل را مشخص نمايد دراين خصوص جدو4درآمد دهياري
با توجه به تصويبنامه هيات (آن دهيار نوع و منبع كسب درآمد دهيار ي را تعيين مي نمايد 

بايد توجه داشت )وزيران  و قانون شوراها كه در آن منابع تامين درآمد مشخص شده اقدام گردد
وستا و همچنين نيروي كار الزم و كه انتخاب راه حل مناسب بايدبا توجه به منابع درآمدي ر

زمان مورد نظر  و ساير عواملي كه از طريق كميته مشورتي  هر روستا بدان دست خواهند 
  .يافت، تعيين شود

:در زير دورنماي كلي آن آورده شده است  
  از نظر ميزان اعتبار و منبع تامين آن_
  از نظر نيروي كار مورد نياز _
  مورد نياز و محل تامين آن  از نظر تجهيزات و وسايل_
  مدت زماني كه براي حل مشكل الزم است_

.جمع موارد فوق در تعيين راه حل نهايي پشنهادي مي تواند موثر باشد  

                                                 
هيئت محترم وزيران ٨/٧/١٣٨٠مورخ٥٦٠٢٠ به منظور اطالع بيشتر در خصوص منابع درآمدي هياري رجوع شود به تصويب نامه شماره‐٤

  بطور دقيق منابع درآمدي دهيارها و منابع تامين آن را مشخص نموده است١٢ و ١١كه در فصل سوم مواد 
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  مرحله تعيين و اجراي پروژه ها-8
تدوين يك برنامه يا گرفتن يك تصميم و يا تعيين مشكالت روستا به خودي خود نمي 

د مگر آنكه آن را به مرحله اجرا درآوريم برنامه هاي اجرايي عنصر مهم تواند كاري را انجام ده
در اين مرحله مشخص مي شود كه چه اقدامي در چه مقطع .هر برنامه را تشكيل مي دهد

. زماني و توسط چه كساني براي دستيابي به اهداف تعيين شده مي بايست صورت پذيرد
 و در نهايت تامين نيازمندي هاي مردم روستا بنابراين توسعه در روستا و حل مشكالت آنان

  .زماني مي تواند محقق شود كه نيازها در قالب پروژه هاي كوچك  به مرحله اجراء درآيد
باتوجه به اينكه در مرحله قبل مشكالت به ترتيب اولويت مشخص گرديد و راه حل نهايي 

 براي حل اين مشكالت در قالب آنها تعيين شد، ومنابع مالي روستا نيزمشخص گرديد، در اينجا
وارد ) 6(مواردي كه بايد در قالب پروژه اجرا گردد در جدول شماره.پروژ هايي اقدام مي شود

  .شده و ميزان و منبع تامين اعتبار آن  مشخص شود
 از آنجا كه اجراي يك پروژه بصورت گام به گام و مرحله به مرحله صورت مي گيرد لذا در 

ه چند مرحله تقسيم مي شودو در جدولهايي كه بدين منظور تهيه شده وارد اينجا يك  پروژه ب
مي گردد و در مقابل زمان شروع و پايان هرمرحله و نيز ميزان و منبع اعتبار آن مشخص مي 

  ).  7جدول شماره (گردد 
 

نيازها و مشكالت روستا : 1جدول شماره   

 رديف مسائل و مشكالت و نيازهاي روستا
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اولويت بندي مشكالت و نيازهاي روستا: 2جدول شماره   

 رديف مسائل و مشكالت به ترتيب اولويت
 
 
 
 
 

1 

2 
. 
. 

 
 

  انتخاب مسئله و راه حلهاي پيشنهادي: 3جدول شماره 

مسائل و مشكالت اولويت بندي  رديف
 شده

 راه حلهاي پيشنهادي

 
 

  
1 

 

 
 
 

  
2 
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  انتخاب مناسبترين راه حل: 4جدول شماره 

 راه حل نهايي مسائل و مشكالت اولويت بندي شده رديف

   
   
   

 
 

)ارقام به هزار ريال(پيش بيني درأمدها و منابع تامين أن در روستا    :5جدول شماره  

 برأورد  جمع
 1384 1383 1382 1381 

شماره  شرح درأمد
 يا كد

كمكهاي اهدائي مردم و سازمانها و      
 موسسات غير دولتي

 

  عوارض صدور پروانه سختمان     

  ديافت وام از بانكها و مودسسات اعتباري     

وصول بهاي خدماتي كه دهياري ارائه      
 مي كند

 

كمك هاي دولتي براي اجراي طرحهاي      
 بودجه ساالنه خدماتي و عمراني در قالب
 كل كشور
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تعيين منابع اعتباري براي پروژه ها و برآورد در سالهاي بعد:6جدول شماره  
1384 1383 1382 1381 

سا جمع
 ير

دهيار
 ي

سا جمع
 ير

دهيار
ي

جمع سا
ير

دهيار
ي

جمع سا
ير

دهيار
 ي

                 سال
 پروژه ها

 رديف

      
      
      
      
      
      

 

 
چارچوب زماني بهمراه ميزان  اعتبار جهت اجراي پروژه:7ه .جدول شمار  

:                                      عنوان پروژه  

  ا تاريخ اتمام پروژه  شروع پروژه  ميزان اعتبار  عنوان مراحل پروژه  رديف

          

          

          

          

 
 


