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چكیده
مدیریت روستایی از ارکان اصلی و جدانشدنی توسعه روستایی می باشد زیرا در نبود مدیریت سازماندهی 
ش��ده در نواحی روستایی برنامه های توسعه نیز با مش��کالت بی شماری مواجه خواهد شد. در حال حاضر 
مدیریت روستایی در ایران با مسایل و مشکالتی مواجه است که نیازمند توجه از سوي مسؤولین و سیاستگزاران 
می باشد. این چالش ها را می توان در مواردی مانند عدم تبیین مبانی تئوریک، فقدان مدیریت واحد روستائي، 
نبود منابع مالي پایدار، کمرنگ بودن مش��ارکت مردم محلي، وضعیت آموزش نیروي انس��اني، دسترس��ی به 
تجهیزات، ابزارها و تأسیسات جستجو نمود. بنابراین لزوم توجه به مدیریت روستایی با توجه به تئوری های 
مدیریتی نوین برای نواحی روستایی ایران که از فقدان مدیریتی واحد رنج می برند، ضرورت می یابد. بر این 
اساس مقاله حاضر در پی آن است که ضمن ارایه شمای کلی از تحوالت ساختار مدیریت روستایی کشور، 
با بررسی تطبیقی دیدگاهها و نظریات مرتبط، ارتباط میان عناصر نظام فعلی مدیریت روستایی را مشخص و 
چالش های پیش رو را ارایه دهد. روش پژوهش در نوشته حاضر از نوع کتابخانه ای است که با مطالعه مطالب 
مربوط به مدیریت روستایی درکنونی و بررسی تئوری های مدیریتی سعی در یافتن رابطه ای بین تئوری های 
مدیریتی و مدیریت روس��تایی در کش��ور دارد. نتایج مطالعه نشان می دهد براي تحقق و عملیاتي کردن حق 
توسعه یافتگي و زندگي شرافتمندانه در چارچوب چشم انداز روستایي، لزوم توجه به سازوکارهاي نهادي از 
جمله بازنگري در اندیشه ها،  شیوه هاي برنامه ریزي، قوانین، رویه ها، سبک ها و شیوه مدیریت و حکمراني و 
تاکید بر ایجاد و تقویت نهادهاي بومي، محلي و مدني از طریق خوشه اي و شبکه اي کردن آنها ضرورت دارد.  
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مدیریت روستایي.
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مقدمه
موضوع اندیش��ه اداری و دان��ش مدیریت و به خصوص هدای��ت و رهبری، موضوعی 
اس��ت که همراه با زندگی اجتماعی انس��ان و حتی قبل از آن مطرح بوده اس��ت )حقیقی و 
همکاران، 1378، 5(، و باید توجه داشت که شیوه رهبری و مدیریت در هر تمدنی بستگی 
به س��اخت فرهنگی آن تمدن دارد )رضاییان، 1370، 1(. بنابراین بدیهی است مدیریت یک 
پدیده  نو و تازه نیس��ت و تاریخ آن به صدر تاریخ اجتماعی بش��ر یعنی زمانی که بش��ر از 
زندگی انفرادی به زندگی اجتماعی قدم گذاشت، مرتبط می گردد و به تدریج که از زندگی 
خانوادگ��ی به زندگی قومی و قبیله ای، و س��پس، به زندگی مقدماتی کش��اورزی و پس از 
آن، به زندگی مدرن صنعتی و س��رانجام به زندگی بسیار پیچیده عصر حاضر قدم می گذارد 
)کیا، 1377،  7(. بنابراین مدیریت روس��تایی نیز همزمان با پیدایش اولین روستاها آغاز شده 
است و در طول تاریخ با توجه به مقتضیات اقتصادی، اجتماعی، محیطی، زمانی و مکانی از 
مکانی به مکان دیگر متفاوت بوده است. در این مقاله با تبیین مدیریت کنونی کشور و ارائه 
نظریات مدیریتی س��عی در یافتن نظریه متناسب با مدیریت روستایی کنونی کشور گردیده 
اس��ت تا با داش��تن چنین نظریه ای در داشتن مدیریت علمی و متناسب با جامعه امری مفید 

صورت گرفته باشد.
ب��ا توجه به مطالعاتي که تاکنون در مورد نظام مدیریتي روس��تاها در ایران انجام ش��ده، 
مي ت��وان گف��ت که مدیریت در معن��اي علمي آن و آنچنان که در کت��ب مدیریتي از آن یاد 
ش��ده در روس��تاهاي ایران اعمال نمی ش��ود و آنچه وجود دارد نوع��ي مدیریت ناقص یا 
ش��به مدیریت اس��ت که در آن تمامي جنبه ها و وظایف مدیریت اجرا نمی شود )عبدالهیان 
و همکاران،  1385، 229(. مدیریت روستایی از ارکان اصلی و جدا نشدنی توسعه روستایی 
می باش��د زیرا در نبود مدیریت سازماندهی شده در نواحی روستایی برنامه های توسعه نیز 
با مشکالت بی شماری مواجه خواهد شد و از طرفی مقوله مدیریت روستایی تاکنون کمتر 
مورد بحث بوده اس��ت. بنابراین لزوم توجه به مدیریت روس��تایی ب��ا توجه به تئوری های 
مدیریت��ی نوین برای نواحی روس��تایی ایران که از فقدان مدیریتی واح��د رنج می برندریا، 
ضرورت می یابد. نبود مدیریت س��ازماندهی ش��ده  توسعه روس��تایی از گذشته تا حال، و 
لزوم پرداختن به مقوله مدیریت نوین و علمی محس��وس می باشد. ساختار کنونی مدیریت 
روس��تایی نیز به رغم برخورداری از انتظام بیش��تر نس��بت به گذش��ته، باز هم دچار خالء 
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تئوریک اس��ت و با اینکه به نوعی از تجربیات گذش��ته س��ود برده، لیکن همچنان مبتنی بر 
آزمون و خطا  می باش��د. از اینرو در نوشتار حاضر سعی می شود ضمن ارائه دیدی کلی از 
مدیریت روستایی کنونی کشور، به بررسی تطبیق آن با تئوری های مدیریتی پرداخته شود.

اهمی��ت ی��ک نظریه در تکوین یک دانش منظم را »تالکوت پارس��ونز«  مورد بحث قرار 
داده و می گوی��د »مهمترین ش��اهد بلوغ در یک علم، وجود نظریه منظمی اس��ت که در آن 
علم ایجاد می گردد. این نظریه ش��امل ش��رح خصوصیات مفاهیم عمومی علم و نوع درجه 
تلفیق منطقی بین عوامل متشکل آن و طریقی که آن علم در تحقیقات تجربی به کار می برد 
می باش��د« )کیا، 1377، 64(. بنابراین ما بدون داش��تن نظریه منس��جم نمی توانیم مطلبی را 
هرچند س��اده مورد بررس��ی علمی و دقیق قرار دهیم. چنانکه در ش��کل زیر که مدلی ساده 
برای روش علمی می باشد موقعیت نظریه که تمام مراحل برای رسیدن به آن انجام می گیرد 

را نمایش می دهد.

شکل1.  روش علمی
Source: Rogerson, 2001, 2

اهمیت نظریه به حدی است که بالمر1 )1969( معتقد است سخن گفتن از علمی که فاقد 
مفاهیم باش��د چیزی شبیه مجسمه س��ازی بدون ابزار، راه آهنی بدون ریل، پستانداری بدون 
استخوان، یا قصه ای عشقی بدون عشق است )Bulmer, 1993, 56(. باردیو2 و واکیونتد3 اظهار 
1- Bulmer
2- Bourdieu
3- Wacquant
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 .)Blaikie, 2003, 63( می دارند »پژوهش بدون نظریه کور، نظریه بدون پژوهش تهی اس��ت
ب��دون تردید آگاهی از اصول، نظریات و تکنیک های اساس��ی مدیری��ت می تواند تأثیر 
زیادی بر انسجام، روشن شدن و پیشرفت اعمال مدیریتی داشته باشد، چون تمام زمینه های 
همکاری انس��انی، کارایی و کوش��ش های گروهی با روشن بودن طرق و آگاهی از نظریات 
مدیریتی به س��وی کمال و به��ره وری ایده آل پیش خواهد رف��ت. بنابراین مدیریت کارا و 
اثربخ��ش می توان��د از مجرای توس��عه خدمات و کاالها موجب تف��اوت واقعی در زندگی 
بشر  شود. و به نحوی مدیریت، مبارزه ای پویا از نظر تغییر و تطبیق فعالیت های سازمانی با 

محیط متغیر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است )استونر و همکاران، 1382(.
دانش مدیریت کنونی نتیجه شکل گیری و تکامل سه نظریه اساسی در مدیریت می باشد 
ک��ه ما در این مبح��ث خالصه ای از دیدگاه های این مکاتب را ارائ��ه داده تا برای تطبیق با 

نظام  کنونی مدیریتی روستایی از آن یهره ببریم.

1( تئوری مدیریت علمی: این تئوری نخستین بار توسط فردریک وینسلو تیلور1 که وی 
را بنیان گذار مدیریت علمی می دانند مطرح ش��د. تیلور تئوری مدیریت کالس��یک را بنیان 
گذاشت و با دیدی فنی تئوری مدیریت علمی را به عنوان تراوشات فکری و فنی مهندسان 
نیروی انس��انی عرضه نمود. اس��اس و پایه تئوری کالس��یک بر حداکثر استفاده از ماشین و 
انسان به عنوان دو عامل تولید جهت فزایندگی سود با حداقل زمان بود)پرهیزگار، 1373،  4(. 

مدیریت علمی با گذر زمان و تکامل یافتن به سه شاخه تقسیم شد:
- نظریه مدیریت علمی

- نظریه فرایندی مدیریت2  
- نظریه بروکراسی3 )رضاییان، 1370، 6(.

2( تئوری نئوکالسیک: این تئوری با در نظر گرفتن شخصیت آدمی که در تئوری مدیریت 
علمی فراموش شده بود پا به عرضه وجود گذاشت. تئوری نئوکالسیک مؤید افکار و عقاید 
فالسفه و دانشمندان روابط انسانی است. تئوری نئوکالسیک به دلیل نقص برهانی در عمل 
1- Frederick Winslow Taylor
2- The Process Theory of Management
3- The Theory of Bureaucracy
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نتوانس��ت کارایی الزم را داش��ته باش��د بنابراین با تلفیق دو تئوری کالسیک و نئوکالسیک 
دانشمندان علم مدیریت تئوری ساختارگرایی را مطرح کردند )پرهیزگار، 1373، 6(.

3( تئوری ساختارگرایی: تئوری ساختارگرایان برروی عوامل حاکم بر فزایندگی اجتماعی 
از قبیل سیاس��ت، مذهب و اقتصاد را که عناصر اصلی »اصالت س��اخت« اجتماعات بشری 
امروز می دانند، تکیه نموده و معتقدند که تعادل و توازن در س��ازمان های اجتماعی بشری، 
زمانی امکان پذیر اس��ت که رعایت »اصالت ساخت وس��ازش« را نموده و از این راه درجه 
بهره بری و پویایی س��ازمانی را با رعایت اص��ول اخالقی، منطقی، عقالنی و قانونی باال برد 

)پرهیزگار، 1373، 7(.
در ای��ن گزی��ده توضیح به دلیل اینکه تئوری مورد نظر ما تئوری بروکراس��ی می باش��د 
از توضی��ح بیش��تر درباب تئوری های دیگر اجتناب کرده و بر تئوری بوروکراس��ی بیش��تر 

تأکید  می کنیم.
در حالي که فایول و تیلور با مس��ائل مدیریت دس��ته و پنجه ن��رم مي کردند، ماکس وبر 
ب��راي س��اختارهاي اختی��ار، تئوري خاصي تدوی��ن مي کرد که در آن نوعي س��ازمان را به 
نام بروکراس��ي مشخص مي س��اخت. جنبه هاي متفاوت بروکراسي تعریف نقش ها در یک 
سلسله مراتب بود که در آن، کارکنان بر پایه لیاقت منصوب شوند، از قوانین تبعیت کنند و 

رفتاري بي طرفانه داشته باشند )امیرکبیری، 1378، 27(.
ماکس وبر در اس��تواری اصول و مفاهیم بروکراس��ی از صالحیت ه��ای فنی و اعتبارات 
شیوه های علمی سود جسته و آنها را مالک و معیار عمل قرار داده است و معتقد است اگر 
در اداره ام��ور و س��ازمان های اجتماعی بخواهیم عدالت را بوج��ود آوریم الزمه آن اجرای 
اصول و مفاهیم بروکراس��ی اس��ت )پرهیزگار، 1373، 8(. وبر با تجزیه و تحلیل سازمان ها 
س��ه نوع اختیار مشروع را شناس��ایي مي کند: سنتي، کاریزماتیک، عقالیي یا قانوني. نخست 
الزم اس��ت اختیار را از قدرت متمایز دانس��ت. قدرت موضوعي یک طرفه است. دارنده آن 
مي تواند از طریق زور یا پاداش، دیگري را وادارد که به دلخواه او رفتار کند. اما در اختیار، 
قبول حاکمیت توسط فرودستان نیز نهفته است. به بیان دیگر اختیار را مي توان تنها محدوده 
مورد موافقت فرودستان به کار برد. منظور وبر از اختیار مشروع، همین موقعیت اخیر است. 

سه نوع اختیار مشروع تشریح شده توسط وبر را مي توان به صورت زیر خالصه کرد:
 اختیار سنتي: که در آن پذیرش افراد واجد اختیار از سنت و رسم ناشي مي شود. 
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 اختی��ار کاریزماتیک: که در آن پذیرش از وفاداري و اعتماد به توانایي هاي ش��خصي 
حکمران سرچشمه مي گیرد. 

 اختیار عقالیي یا قانوني: که در آن پذیرش از مقام یا سمت دارنده یا اختیار که توسط 
مقررات و دس��تورالعمل هاي سازمان محدود و مشخص ش��ده، ناشي مي شود. امروزه این 
شکل است که در اکثر سازمان ها وجود دارند و این شکلي است که وبر به آن نام بروکراسي 

داده است )ایمانی و همکاران، 1385، 93(.
 

آلوین گولدنر1 جامعه ش��ناس آمریکایی تئوری وبر را تکمیل کرد. به نظر او احساس��ات 
و افکار نیز بر موفقیت س��ازمان دخیل هس��تند و همچنین بر رفتار تکیه می کرد ولی وبر بر 
جنبه های ساختاری سازمان و میزان عقالنی بودن آنها تأکید می کرد. آلوین گولدنر سه الگو 

ارائه داد: 
- بروکراس��ی کاذب، تحمیل مق��ررات از طرف نیروی خارجی )دفت��ر مرکزی( تدوین 

مقررات از طرف خود کارکنان.
- بروکراس��ی انتخابی، عماًل از مقررات پیروی می ش��ود، زیرا مدیریت و کارکنان درباره 

ارزش آنها توافق کرده بودند.
-  بروکراس��ی متمرک��ز بر تنبی��ه، تحمیل مق��ررات از طرف مدیر ی��ا کارکنان صورت 

می گیرد  )همان، 95(.

با همه نقاط مثبت بروکراسی که توسط صاحبنظران مختلف ارائه گردیده است، از دیرباز 
بروکراس��ی مخالفانی نیز داشته است. بیشترین انتقاد که بر بروکراسی شده جابجایی اهداف 
س��ازمانی با اهداف شخصی است. این ایرادی است که »رابرت مرتون« به بروکراسی گرفته 
است که همانند یا هم شکلی در امور زیان-آور است، زیرا انعطاف پذیری را کاهش می دهد. 
این ایراد و اش��کال ممکن است موجب شود که کارکنان سازمان های بوروکراتیک آنقدر به 
مقررات و دستورالعمل ها توجه کنند که عماًل هدف و ارائه خدمات فراموش شوند. مرتون 
اضافه می کند که آنچه وبر در بروکراسی ارائه داده است ممکن است نتایجی را به بار آورد 

که برای سازمان زیان آور باشد )صادق پور و همکاران، 1379، 27(.

1- Alvin Gouldner
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فیلپ سلزنیک جامعه شناس دیگری است که ایرادهای مشابهی نظیر مرتون به بروکراسی 
گرفته اس��ت. به نظر س��لزینک وجود تقس��یم کار در س��ازمان بر اس��اس نظر وبر و ایجاد 
واحدهای فرعی در س��ازمان نظیر ادارت موجب می ش��ود تا برای خود هدف های در نظر 
گیرند که به کل مقاصد س��ازمان مناقات داشته باشد. همچنین رفتار واقعی کارکنان اداری و 
بورکراتیک آنان اثر می گذارد که این دو ممکن است عماًل در تضاد قرار گیرند )صادق پور 

و همکاران، 1379، 27(.
از جمله منتقدین بروکراس��ی »الوین گلدنر« اس��ت که می گوید وجود مقررات و قوانین 
نه تنها موجب رفتارهایی می ش��وند که غیرقابل قبول اند، بلکه باعث حداقل سطح عملکرد 
می ش��ود. در این مورد، چنانچه اهداف س��ازمانی برای کارکنان روش��ن نباش��ند و نهادینه 
ج��زء رفتار نش��ده باش��ند، بنا براین  عم��اًل موجب تش��ویق بی عالقگی اف��راد می گردند 

)امیرکبیری،  1378، 28(.
بطور اختصار، از دیدگاه بعضی از دانشمندان، امروزه تعدادی از سازمان های بزرگ اداری 
� خدماتی موفق جهان با بگارگیری نظام بروکراس��ی اثر بخش اداره می شوند. خصوصًا در 
جوامع که وجود روابط شخصی، نفوذ فامیلی و پارتی بازی قوی است، راه جلوگیری از این 
قبیل مش��کالت، برقراری مقررات، رویه ها، دس��تورالعمل ها، شرح وظایف و تعیین حدود 
مس��ئولیت اس��ت. اما باید توجه داش��ت که نیل به این اصول کار ساده ای نیست و به افراد 
واجد شرایط، کارشناسان بهبود روش ها و سازمان و تشکیالت و آگاه به امور و مقررات و 
قوانین نیاز اس��ت. در این مورد متأسفانه در سازمان های جامعه ما تعداد کارشناسانی با این 
ویژگی ها بس��یار اندک است که همتی واال می خواهد تا به تأمین کادر مجهز و مطلع بهبود 
روش ها اقدام ش��ود و س��پس برنامه ای جامع در جهت س��اماندهی نظام اداری و خدمات 

عمومی جامعه عمل شود.
اگر مدیریت، هنر انجام امور توسط دیگران و یا علم هماهنگی کوشش های اعضای سازمان 
و استفاده از منابع برای نیل به اهداف معین توصیف شود )افتخاری و همکاران،  1386، 7( 
پنج موضوع در این تعریف، مورد تأکید است: 1� به انجام رسانیدن کار با دیگران و از طریق 
آنها، 2� دس��تیابی به اهداف س��ازمانی، 3� موازنة اثربخشی و کارایی، 4� حداکثر استفاده از 

.)1 ,2008 ,Pandey( منابع محدود و 5� سازگاری با محیط متغیر
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شکل 2: جنبه های کلیدی مدیریت

منبع: کریتز و همکاران، 1387، 22  

مدیریت روستایی و تحوالت آن در ایران
ب��ا توجه به تعاری��ف مدیریت به صورت عام مدیریت روس��تایی را می ت��وان در واقع 
فرایند س��ازماندهی، هدایت جامعه و محیط روس��تایی از طریق شکل دادن به سازمان ها و 
نهادها دانست. این س��ازمان ها و نهادها وسایل تأمین هدف های جامعه روستایی می باشند 
)رضوانی، 1383، 211(. به بیان دیگر مدیریت روستایی عبارتست از مدیریت منطقی منابع 
انس��انی و طبیعی در محیط های روس��تایی ب��رای نیل به هدف پای��داری اجتماعات محلی 
و زیس��ت محیطی بر اس��اس فرایندهای علمی و مدیریتی. تعریف ذکر ش��ده در برگیرنده 

فاکتورهای زیر است:
1( تأکید بر منابع انس��انی به عنوان مهم ترین فاکتور مدیریت و توس��عه روستایی که در 

خود آموزش جوامع محلی، استفاده بهینه از استعدادها و دانش بومی را مستتر دارد؛
2( اس��تفاده منطقی و پایدار از منابع در دس��ترس جوامع محلی که در آن نکات توس��عه 

پایدار به نحو احسن رعایت گردد ؛
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3( استفاده از اصول علمی نوین مدیریتی و به نحوی ترکیب آن با دانش بومی و تجربیات 
سنتی مدیریت روستایی که سازگارتر با جوامع محلی و شرایط زیست محیطی باشد.

برخی معتقدند اصل در مدیریت مس��تقل ایجاد ارتباط و تناس��ب بین یک سری اصول، 
نظریه و یا تکنیک های مرتبط با شرایط بومی و فرهنگی خاص است تا بتوان در نزدیکترین 

فواصل ممکنه، نیاز واقعی یک جامعه را جوابگو بود )کیا، 1377، 64(.
بررس��ي تحوالت روستایي پیش از مشروطیت نش��ان مي دهد تا هنگام پیدایش نخستین 
نش��انه هاي دولت مدرن در ایران و تأس��یس نهاد قانون گذاري، تحوالت روستاهاي ایران، 
متأثر از وضعیت اداره کشور و متکي بر قوانین عرفي ناشي از شرایط فرهنگي، دیني، سیاسي 
و اجتماعي بود. روابط و تحوالت در محیط روستاها و روابط بین روستاها با یکدیگر و یا با 
نواحي شهري، برپایه خواست و نیاز مالک نظم مي یافت و به جز موارد خاص عماًل برنامه 
ی��ا اراده خاصي براي بهبود وضعیت روس��تاییان از طریق حکومت مرکزي وجود نداش��ت 

)عمادي و دربان آستانه، 1383، 4(.
در این دوران مدیریت روس��تایي به ش��یوه ها و شکل هاي سنتي امور عمومي ده خود را 
اداره مي کرد. در این میان نقش کدخدا تعیین کننده بود زیرا وي فردي بود که از یک سو به 
رعیت ها تعلق داشت و از سوي دیگر انتصاب او را به این سمت را مالکان انجام مي دادند. 
او نقش واسطه و نیز اداره امور جماعت را بر عهده داشت تا به گونه اي کدخدامنشانه و در 
حد توش وتوان رعیت کار بهره کشي از رعایا را سامان دهد )احتشامی، 1384، 150(. اما به 
تدریج با شکل گیري انجمن عمران ده در سال 1334 و انجمن ده در سال 1335، مدیریت 
روس��تایي وارد مرحله جدیدي گردید که با اس��تفاده از کدخدا به عنوان بازوي اجرایي به 

اعمال سیاست هاي توسعه روستایي مي پرداختند )ودیعی، 1348، 185(.
بعد از انقالب اس��المي وظیفه مدیریت روس��تایي بر عهده ش��وراي اسالمي روستا قرار 
گرفت که جایگزین انجمن ده شده بود. اما به مدت 20 سال بدون بازوي اجرایي به فعالیت 
خود ادامه مي داد. با تصویب قانون تأس��یس دهیاري ها در س��ال 1377، دهیاري به عنوان 

بازوي اجرایي شوراي اسالمي روستا در نوک پیکان مدیریت روستایي قرار گرفت.
مدیریت روس��تایي در ایران طي دهه هاي اخیر ش��اهد تغییرات و تحوالت متعددي در 
عرصه نهاد تصمیم گیري و اجرایي بوده اس��ت. س��اختار مدیریت روس��تایي کنوني حاصل 
تصویب قانون قانون »تش��کیالت ، وظایف و انتخاب ش��وراهاي اس��المي کشور« و به تبع 
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آن »قانون تأس��یس دهیاري هاي خودکفا در روستاهاي کش��ور« که وظیفه تصمیم گیری را 
بر عهده ش��ورای اس��المی روس��تا و وظیفه اجرا ي مصوبات را بر عهده دهیاري قرار داد. 
علیرغم نقش و جایگاه بالقوه و قانوني دهیاری ها در عرصه توسعه روستایي کشور، تعدد و 
پراکندگي گسترده، تنوع حوزه وظایف، محدودیت منابع اعتباري و نیز تجربه اندک دهیاران 
و پرس��نل دهیاري در این خصوص، فرصت ها و تهدیدهایي به ش��مار مي روند که تنها در 
صورت اعمال مدیریت علمي و هدایت صحیح مي توانند منش��اء قابلیت هاي بالقوه و مورد 

انتظار باشند.
دهی��اري به عنوان نهاد عمومي و غیردولتي ب��راي اداره و تولیت امور مرتبط با مدیریت 
روس��تایي عماًل پس از تصویب قوانین »تش��کیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمي 
کش��ور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 )موس��وم به قانون شوراها(« و ماده واحده 
»قانون تأس��یس دهیاري هاي خودکفا در روس��تاهاي کشور« متولد شد و در حال حاضر در 
بیش از 23000 روس��تاي واجد ش��رایط راه اندازي ش��ده و حدود 19 میلیون نفر جمعیت 
روس��تایي یا 76 درصد از کل جمعیت روس��تاهاي واجد ش��رایط را تحت پوشش خدمات 
عمران��ي و خدماتي خود قرار داده اند)معاونت، امور دهیاري ها،  1387، 5(.البته بر اس��اس 
پیش بیني صورت گرفته قرار بود تا پایان برنامه چهارم توس��عه، تمامی  35،672 روس��تاي 

واجد شرایط مجوز تأسیس دهیاري دریافت نمایند. 

بر اس��اس قانون »تش��کیالت، وظایف و انتخابات ش��وراهاي اس��المي کشور و انتخاب 
ش��هرداران« مصوب 1375/3/1 که جایگزین قوانین قبلي شد، ش��وراهاي اسالمي دهستان 
حذف ولي تش��کیل شوراهاي اسالمي روس��تا به قوت خود باقي ماند و مدت اعتبار آنها 4 
س��ال تعیین شد. بر اساس ماده 4 قانون مذکور تعداد اعضا شوراي اسالمي در روستاهاي تا 
1500 نفر جمعیت 3 نفر و روس��تاهاي بیش از 1500 نفر جمعیت 5 نفر در نظر گرفته ش��د 
)مرکز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي،  1386، 420(. در این قانون وظایف زیر بر 

عهده شوراهاي اسالمي روستا واگذار شد:
- نظارت بر حسن اجراي تصمیم هاي شوراي اسالمي روستا 

- بررسي و شناخت کمبودها و نیازها و ارائه راه حل ها به مقامات مسئول
- جلب مشارکت و خودیاري مردم و همکاري با مسئولین اجرایي 
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- نظارت و پي گیري اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني اختصاص یافته به روستاها 
- هم��کاري ب��ا مس��ئوالن ذیربط ب��راي اح��داث، اداره، نگه��داري و بهره ب��رداري از 

تأسیسات  عمومي
- کم��ک و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند کمک در هنگام وقوع حوادث غیر 

مترقبه و نیز کمک به مستمندان
- تالش براي رفع اختالفات افراد و محالت و حکمیت میان آنها

- ایجاد زمینه مناسب جهت اجراي مقررات بهداشتي
- انتخاب فرد ذیصالح به س��مت دهیار براي مدت 4 س��ال بر اساس آئین نامه مربوطه و 

معرفي به بخشدار جهت صدور حکم )همانجا، 423(.
به عبارت دیگر طبق این قانون براي اولین بار بعد از انقالب، مدیریت روستایي با ماهیت 
اجرایي مورد توجه قرار گرفت ولي س��ازمان و تش��کیالت مربوطه دیده نش��د. از این رو » 
قانون تأس��یس دهیاري هاي خودکفا در روس��تاهاي کشور« در سال 1377 از سوي مجلس 
ش��وراي اسالمي به تصویب رسید. در راس��تاي اجراي تبصره 2 قانون تأسیس دهیاري هاي 
خودکفا در روستاهاي کشور »اساسنامه تشکیالت و سازمان دهیاري ها« در اسفندماه 1380 
به تصویب هیأت دولت رس��ید. طبق این اساسنامه هر روستا داراي محدوده خدماتي معیني 
اس��ت و همچنین هر روس��تا با توجه به حجم کار، درآمد، جمعیت و تعداد روس��تا پس از 
کس��ب نظر وزارت جهاد کشاورزي از طریق وزارت کشور درجه آن تعیین مي گردد. شیوه 
کلی نگاه به دهیاري و تش��کیالت آن مش��ابه ش��یوه نگاه به شهرداري هاس��ت و لذا سعي 
شده اس��ت قالب و شکل اداره و سازمان روستا مانند شهر باشد، بدون اینکه به تفاوت میان 

این دو اجتماع توجه شود )مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي،  1386، 427(. 
تأسیس دهیاري در روستاها را مي توان نقطه عطفي در تاریخ مدیریت روستایي به شمار 
آورد زیرا از هنگام دخالت دولت در مدیریت روستایي و تأسیس انجمن ده، تاکنون همواره 
مدیریت امور روستا بر عهده انجمن ده یا شوراي روستا بوده است، اما با تأسیس دهیاري ها، 
درحال حاضر دو نهاد مدیریتي در روس��تا وجود دارد. آنچه بدیهي اس��ت الگوي تأس��یس 
دهیاري در روستاها برگرفته از ساختار کنوني مدیریت شهري کشور است که در آن دو نهاد 

شوراي شهر و شهرداري حضور دارند.
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     شکل 3: چهارضلعي ساختار مدیریت روستایي پس از انقالب اسالمي در ایران
مأخذ: نگارنده

جدول 1: شرح ویژگی های نظام مدیریت روستایی کش
مأخذ: نگارنده

تطبیق نظام مدیریت روستایی كنونی ایران با تئوری های مدیریتی
بررسي سیر تحوالت مدیریت روستایي کشور از زمان قبل از اسالم تاکنون شاهد نهادهاي 
مختلفي در رأس مدیریت روس��تایي بوده است که هر کدام به نوبه خود سهم قابل توجهي 
در فرآیند مدیریت روستایي کشور داشته است، اما آن چه که در این پیشینه قابل تأمل است، 
رویکردها و نگاه هایي اس��ت که به روس��تا و مدیریت روستایي طي قرون گذشته به روستا 
مي ش��ده اس��ت، پیامدهاي نامطلوبي را در زمینه هاي اقتص��ادي، اجتماعي بر پیکره جوامع 
روس��تایي وارد نموده است. به طوري که اقدامات و فعالیت هاي گسترده؛ شرایط موجود در 
عرصه هاي روس��تایي مطلوب نبوده و طبق بحث هایي که در این فصل مطرح ش��د، مسایل 
و مش��کالت متعدد و متنوعي کم و بیش گریبان گیر مدیریت روس��تایي کش��ور بوده است. 
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مش��کل اصلي مدیریت روس��تایي در ایران از یک طرف مربوط به سیستم قدرت حاکمیت، 
تمرکزگرایي، برنامه ریزي از باال به پایین،  و از سوي دیگر پیامدهاي همچون عدم مشارکت 
م��ردم در مدیریت روس��تا، فقر گس��ترده، نابرابري و عدم تعادل هاي مکاني، وابس��تگي به 
حاکمیت، مهاجرت، حاش��یه نش��یني  بحران غذایي و مانند آن در روستا ها به وجود آورده 
اس��ت. پس از انقالب اس��المي، به خصوص در دهه 80  نیز تحوالت قابل توجهي در نظام 

برنامه ریزي مدیریت روستایي صورت گرفت. 

  
 تمامي این تحوالت، جداي از تأثیرات مثبت و منفي که بر روند حیات روستایي کشور 

جدول 1: شرح ویژگی های نظام مدیریت روستایی کشور

مأخذ: نگارنده
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داش��تند، به نوعي بازتاب شرایط خاص اجتماعي، اقتصادي، سیاسي و فرهنگي حاکم تلقي 
مي ش��وند. همانگونه که پیش��تر بدان اشاره شد، این تحوالت نش��ان دهنده عدم وجود یک 
نظام و یا س��اختار واحد براي تولي گري مدیریت روستایي بوده و هست. افزایش تدریجي 
دخال��ت دولت در امر مدیریت روس��تایي که طي دوره پیش از انقالب اس��المي آغاز و در 
پایان حیات رژیم پهلوي به اوج خود رس��ید، وضعیتي را پدید آورد که با س��اختار مدیریت 
س��نتي به ش��دت در تعارض بود. نتیجه چنین فرایندي »مشارکت گریزي« مردمي بود که تا 
پیش از آن تمامي امور داخلي روس��تا را به صورت کاماًل مش��ارکتي حل و فصل مي کردند. 
به رغ��م تحوالت بعد از پیروزي انقالب اس��المي و تمایل مردم ب��ه نقش آفریني در حیات 
اجتماعي و اقتصادي روستاهاي محل سکونت خود، استمرار همان فرایند در دوره جدید و 
وجود نهادهاي مختلف در امر مدیریت روستایي، سردرگمي روستاییان براي عملي ساختن 
انگیزه هاي »مش��ارکت جویانه« را به دنبال داش��ت و ساختار سازماني مناسبي که بتواند این 
خواس��ت مردمي را نهادینه کند، ایجاد نگردید. بنابراین مي-توان گفت که تغییر و تحوالت 
متوالي در عرصه اقتصادي و اجتماعي روس��تاها و به تبع آن تغییر در ساخت هاي سازماني 
بدون وجود یک راهبرد مشخص و از پیش اندیشیده شده براي مواجه با تغییرات، به عنوان 
وجه مش��ترک سازمان هاي دولتي متولي مدیریت روس��تایي ایران در تمامي دوره ها است؛ 

مشکلي که بعد از گذشت سالیان دراز، هنوز هم وجود دارد )شکل 4(.
س��اختار مدیریت روستایي کنوني حاصل تصویب قانون »تشکیالت ، وظایف و انتخاب 
ش��وراهاي اسالمي کشور« و به تبع آن »قانون تأس��یس دهیاري هاي خودکفا در روستاهاي 
کش��ور« می باشد که وظیفه تصمیم گیری را بر عهده شورای اسالمی روستا و وظیفه اجراي 
مصوبات را بر عهده دهیاري قرار داده است. بنابراین همانگونه از این نظام مدیریتی استنباط 
می ش��ود، در این سیس��تم مدیریتی تفویض اختیارات از به حکومت محلی داده شده است 
ولی در عمل این چنین نیست. زیرا با بررسی نظام مدیریتی از آغاز، می-توان با یک سیستم 
اداری منطبق با نظریه بروکراس��ی وبری مواجه  ش��د. بررس��ی پایه های تصمیم گیری برای 
حکومت محلی از آغاز تا اجرا، صحت این مطلب را قابل درک می کند )جدول 2(. بر این 
اساس می توان بنیان نظریه ای مدیریت روستایی در کشور را بر اساس تئوری بروکراسی با 

ساختار سلسله مراتبی قابل انطباق دانست.
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شکل 4. نمودار تحوالت ساختار تشکیالتي مدیریت عمران و توسعه روستایي ایران  طي دهه هاي گذشته
مآخذ: نگارنده بر اساس اطالعات اخذشده از محمدعلي اصغرزاده، 1375، ص. 82 ، عبدالرضا رکن الدین افتخاري، 

1374 / ایماني جاجرمي، 1373



چالش های مدیریت روستایی در ایران و ارایه سیاست های راهبردی 162

جدول )2(: نمایی از مدیریت روستایی بر اساس تئوری بروكراسی در ایران

مأخذ: نگارنده

تجربیات گذش��ته مدیریت روستایي و حضور مس��تقیم دولت در امور اجرایي روستاها 
نش��ان گر آن است که به دلیل پراکنش گس��ترده جغرافیایي و نحوه استقرار مکاني در مناطق 
مختلف کشور، مدیریت و حل و فصل مسایل روستاها به صورت متمرکز و توسط نهادهاي 
دولتي به هیچ  وجه داراي توجیه عقلي و اقتصادي نیست، از این رو ارایه خدمات دولتي به 
لحاظ پراکندگي جمعیت روس��تایي، مستلزم واگذاري فعالیت هاي خدمات رساني دولت به 

یک سازمان و نهاد محلي است. 
 از دی��دي، وجود مدیریت واحد روس��تایي نقش مؤثري در تأمین مش��ارکت مردم و به 
کارگیري توان و استعداد نهفته آنان در امر توسعه دارد، به طوري که وجود نهادهاي مختلف 
در امر مشارکت روستایي باعث سردرگمي روستاییان براي دخالت در امور روستا خواهد شد. 
اگر به توسعه روستایي با نگرشي بلندمدت و پایدار مي اندیشیم باید اذعان کرد که سنگ بناي 
توسعه پایدار روستایي بر مشارکت مردم استوار است.به همین جهت تدبیر حکم مي کند که 
متولیان امر توسعه روستایي توجه و پرداختن به نهادهاي محلي را وجهه همت خویش قرار 
دهند زیرا هر یک از نهادها چون کانوني براي توس��عه مي اندیشد، تالش و پیگیري مي کند 
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و س��رمایه هاي فکري، مادي و مردمي را فعال و هدایت مي کند )کالنتري،1386: 14-15(. 

از س��وی دیگر، وجود و تعدد سازمان هاي متولي امر توسعه روستایي به خصوص ارائه 
خدمات گوناگون و موازي در روستاها باعث ایجاد مشکالتي در این مناطق مي شود. تعداد 
زیاد دس��تگاه هاي ارائه دهنده خدمات در روس��تاها از جمله جهاد کشاورزي، بنیاد مسکن 
انقالب اسالمي، وزارت راه و ترابري، وزارت نیرو و سایر سازمان ها نوعي ناهماهنگي بین 
عملیات آن ها را موجب گردیده و گاهي نیز تداخل، تشابه و یا پیوستگي وظایف، مشکالتي 
را براي خدمات رس��اني مناسب به وجود آورده است. بر اساس همین ضرورت بوده است 
که قانون گذار در تحوالت اخیر مدیریت روس��تایي به دهیار تصدي هاي جدید اعطا نموده 
است. همان گونه که پیشتر ذکر شد بعد از پیروزي انقالب اسالمي، جهاد سازندگي در ابتدا 
به عنوان متولي امر توس��عه روس��تا با تفکر محرومیت زدایي ش��کل گرفت. این نهاد دولتي 
در اوای��ل انقالب ب��دون توجه به جمعیت زی��اد و تعداد آبادي ها، اقدام ب��ه ارائه خدمات 
گسترده اي در روستا ها نمود که براي حفظ و نگهداري آن ها متولي وجود نداشت لذا بعد 

شكل 5.  ساختار مدیریت جدید روستایی در ایران
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از مدتي بس��یاري از این خدمات همانند حمام هاي روس��تایي، بلوارها و میادین بالاستفاده 
باقي ماند )اکبري، 1382: 6(. بنابراین یکي از نکات عمده که در رابطه با س��ازماندهي نظام 
خدمات رس��اني دولتي به روس��تاها حایز اهمیت است طراحي یک س��ازوکار هماهنگ و 

مناسب، بین عملیات سازمان هاي مختلف دولتي در سطح روستاها است. 

ارتباط متقابل شورا و دهیاري
در دهه ه��اي اخی��ر از جمل��ه راهکار هایي که در فرایند توس��عه روس��تایي و در حوزه 
مدیریت روس��تا همراه با مش��ارکت مردم مورد توجه ویژه برنامه ریزان و کارشناس��ان قرار 
گرفته، ساخت و رشد ظرفیت ها و قالب-هاي جدید براي همکاري هدفمند و تعریف شده 
مردم جوامع روس��تایي در مدیریت روس��تاها بود و بر این اساس شوراها و نهادهاي محلي 

پدیدار شدند و رشد یافتند.
 در ایران نیز پس از تحوالت و چالش هاي فراوان در عرصه مدیریت روستایي، شوراي 
اسالمي روستا و دهیاري ها پا به عرصه مدیریت روستایي کشور نهادند. همان گونه که از نام 
شوار پیدا است، ایجاد تعامل و همکاري و همیاري براي تسهیل در فرایند توسعه روستایي 
از اهداف مهم این نهاد مردمي است. لذا توسعه پایدار روستا مستلزم ارتباط شورا به عنوان 
نهاد نظارتي با دهیار، به عنوان نهاد اجرایي در روستا مي باشد. در واقع مشارکت، ارتباط و 
همکاري دو سویه و قوي میان این دو موجب تسهیل در اداره امور روستا و از طرفي تسریع 

در روند توسعه روستا خواهد بود.
به طور کلي مي توان چهار وظیفه مش��ترک براي ش��وراهاي اسالمي روستا و دهیاري ها 

برشمرد )افتخاري،1386: 7(.
در این تقس��یم بندي نقش ش��وراها به ابعاد تصمیم س��ازي و تصمیم گیري و دهیاري ها 
به اجرایي دس��ته بندي شده اس��ت. 37 درصد از وظایف دهیاري ها وظایف ارتباطي است. 
به ط��وري ک��ه 18 بند از وظایف 48 گانه دهیاري ها به تعامل با دیگران ارتباط دارد. این در 
حالي اس��ت که  57 درصد از وظایف ش��ورا ها ارتباطي یا تعاملي است. با توجه به وظایف 
فوق، ضرورت تعامل و همکاري میان ش��وراي اسالمي و دهیار دو چندان آشکار مي شود. 
لذا شوراي اسالمي روستا و دهیاري به عنوان دو بال نهاد مدیریت روستایي وظیفه دارند تا 
ضمن برقراري ارتباطي هماهنگ و قانونمند، با مشارکت مردم و متناسب با مقتضیات محلي، 



165فصلنامه ره نامه سیاستگذاری، سال دوم، شماره سوم ، بهار 1390

اداره امور روستا را بر عهده گیرند )نوذرپور، 1383: 2(.

چالش هاي اساسي مدیریت روستائي 
در حال حاضر مدیریت روستایی در ایران با مسایل و مشکالتی مواجه است که نیازمند توجه 
از سوي مسؤولین و سیاستگزارن می باشد. این چالش ها را می توان در موارد زیر ارایه نمود:
الف( تبیین مبانی دقیق تئوریک: شکل گیری ساختار مدیریت جدید روستایی ایران بیش 
از آنکه مبتنی بر اندیشه ای منسجم و با رویکردهای علمی صورت گیرد، عمدتًا ناشی از خالء 
سازوکار یکپارچه و یا به عبارت بهتر، فقدان بازوی کارآمدی بود که برای حل آن با الگوبرداری 
از س��اختار مدیریتی مندرج در قانون اصالح امور اجتماعي و عمران دهات در سال 1335، 
پی ریزی شد. بنابراین با توجه به عدم اتصال و ارتباط با ساختارهای فکری و ذهنی حاکم، 
آنگونه که باید، قادر به ایفای نقش مؤثر و کارآمد نیست. بررسی کارکرد و نوع تعامل با مجموعه 
عناصر و اجزای ساختار مدیریتی کشور، خود نمادی از این مسأله است. شاید بتوان این ساختار 
مدیریتی را به نوعی با مدیریت سلسله مراتبی در مناطق روستایی کشور قابل انطباق دانست؛ 

شکل 6. نمودار وظایف مشترک شورا و دهیاري
منبع: افتخاري)1386(، ماهنامه دهیاري ها، شماره 21، صفحه7.
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موضوعی که حتی در تابلوهای سردر بسیاری از دهیاری ها نمود می یابد )ن.ک. به شکل 7(. 

ب( مدیریت واحد روس��تائي: یکي از مشکالت اصلي مدیریت شهري کشور پراکندگي 
مس��ؤولیت مدیریت ش��هري در نزد سازمان هاي دولتي و ش��هرداري است . شکل مطلوب 
مدیریت ش��هري ایجاب مي کند ش��هرداري مسؤولیت مدیریت ش��هري را با توجه به پایه 
دمکراتیکي و انتخابي اش داشته باشد. مدیریت روستائي کشور که روزهاي آغازین خود را 
مي گذراند باید از همان ابتدا  بر پایه مدیریت واحد روس��تائي یعني رهبري دهیاري نسبت 
به س��ایر سازمانها به فعالیت بپردازد. تصریح قانوني با تهیه لوایح و طرحهاي الزم و توجیه 
مقامات دولتي و محلي بویژه اعضاي ش��وراهاي اسالمي روستا و دهیاران در این خصوص 
الزامي اس��ت. همچنین براي پیشبرد موثر تقاضاهاي مدیریت روستائي و بهره گیري موثر و 
بهینه از امکانات و ظرفیتها الزم است تا اجازه و امکان تشکیل اتحادیه هاي محلي مدیریت 

روستائي و یک اتحادیه سراسري داده شود.
ج(منابع مالي پایدار: یکي از چالش هاي اصلي تمامي نهادهاي محلي داش��تن منابع مالي 
کافي و پایدار براي ارائه خدمات اس��ت. اگرچه منابع مالي چندي براي دهیاریها پیش بیني 

شکل 7  تابلوی دهیاری نمادی از تئوری بروکراسی در ایران
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ش��ده اما الزم اس��ت تا با انجام مطالعات الزم  منابع درآمدي دیگري که پایدار باشند مانند 
درآمدهاي ناشي از گردشگري و سایر فعالیت-هاي متناسب با ظرفیت هاي محلي، شناسائي 
و تعریف شوند. موضوع دیگر بهره وري یا استفاده بهینه از منابع است. افزایش دانش هاي 
تخصصین استفاده از فن شناختي هاي موثر و تعمیر و نگهداري مناسب از ابزارهاي مناسبي 
اس��ت که هزینه هاي دهیاري ها را کاهش مي دهد. تعریف و عملیاتي س��اختن این ابزارها 

نیازمند مطالعات و پژوهش هاي تخصصي است که باید  انجام گیرند. 
د( مش��ارکت مردم محلي: دهیاري و شوراي اسالمي روس��تا، نهادهاي محلي هستند که 
مش��روعیت و کارآمدي آنها رابطه عمیقي با حضور و مش��ارکت مردم محلي دارد. شناسائي 
الگوها و مدل هاي مشارکت ویژه اجتماعات کوچک و بازشناسي و بهره گیري از تجربه هاي 
فرهنگي و س��نت هاي شایسته روس��تائي، از جمله گام هاي مهمي است گه باید براي ایجاد 
ماهیت مش��ارکتي دهیاري ها و فاصله گرفتن از مدل هاي بوروکراتیک دیواني برداشته شود. 
این گام ها نیازمند زمینه هاي مطالعاتي و پژوهش��ي بویژه بحث هاي جدیدي مانند فرهنگ 

مدني و سرمایه اجتماعي هستند که تاکنون به آنها توجهي نشده است. 
ه( آموزش نیروي انس��اني: نیروي انس��اني مطل��ع و آموزش دیده از عواملي اس��ت که 
موفقیت سازمان را تضمین مي کند. دهیاران افرادي هستند که مهمترین نقش را در موفقیت 
ای��ن نه��اد نوپا ایفا مي کنند. از این رو داش��تن دهی��اران آموزش دیده از نیازهاي اساس��ي 
مدیریت روستائي کشور اس��ت. شناسائي نیازهاي آموزشي، تعریف سرفصل هاي آموزشي 
و دوره هاي مورد نیاز و تهیه امکانات و ابزارهاي آموزش��ي اقداماتي هس��تند که انجام آنها 
نیازمند برنامه ریزي و مطالعه است. گسترش و توسعه کمي و کیفي انتشار کتابها و نشریات 
آموزش��ي و نش��ریه تخصصي دهیاري ها، براي دهیاران با ماهیت آموزشي و اطالع رساني 

اقدام دیگري است که به چالش آموزشي پاسخ خواهد داد.
و( تجهیزات، ابزارها و تاسیس��ات: ارائه خدمات اصلي  محلي مانند تامین بهداش��ت و 
نظافت، زیباس��ازي محیط کالبدي و ایمني نیازمند ابزارها و تجهیزات است. کوچکي اندازه 
محیط سکونتگاه روس��تائي کاربرد انواع خاصي از ابزارها را براي مدیریت روستائي الزامي 
مي کند. در حال حاضر اطالعات زیادي در این باره در دس��ترس نیس��ت. همچنین مس��اله 
ارتقاي کیفیت، ارایه اس��تاندارد یکسان، ارایه خدمات پس از فروش و آموزش کاربرد، تهیه 
برنامه هاي عملي و مدیریتي را در خصوص پاسخگوئي شایسته به چالش تجهیزاتي الزامي 
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مي سازد )ایماني جاجرمي، 1382، 27-29(. 
 

نهادگرایی به عنوان یک مبنای نظری
در بس��یاري از س��ازمان ها و ارگان هاي متولي برنامه ریزي و مدیریت روس��تایي، دیوان 
س��االري دس��ت و پاگیر حاکم اس��ت. آنها داراي اختیارات سلس��له مراتبي متمرکز، دوایر 
مربوط به رشته هاي تخصصي و رویه هاي بهنجار شده هستند. در اینگونه زمینه ها، نهادهاي 
مردمي نقش حاش��یه اي و پذیرنده را بازي مي کنند و نقش بس��یار کمي را در مراحل توسعه 
و پیشرفت دارند. به همین جهت امروزه براي تحقق و عملیاتي کردن حق توسعه یافتگي و 
زندگي شرافتمندانه در چارچوب چشم انداز روستایي، نیاز به ساز و کارهاي نهادي از جمله 
بازنگري در اندیش��ه ها،  ش��یوه هاي برنامه ریزي، قوانین، رویه ها، سبک ها و شیوه مدیریت 
و حکمراني و تاکید بر ایجاد و تقویت نهادهاي بومي، محلي و مدني از طریق خوش��ه اي و 
شبکه اي کردن آنها میسر است)شکل19(. چنین سازوکار نهادي مستلزم توجه به چهار متغیر 

اصلي است که عبارتند از:
 تغییر نگرش و اهداف س��ازمانگرایي و بخشي نگري در سازمان هاي دولتي به مردم 

باوري و نهاد باوري مردم نهاد
 تغییر نگرش ها و اولویت ها و رجحان هاي سازمانهاي دولتي به نیازها، اولویت ها 

و رجحان هاي مردم و کاهش واگرایي بین طرح هاي ملي، منطقه اي و محلي
 توجه به اصل انطباق در فرآیند چش��م ان��داز و برنامه عمل از جمله انتخاب راهبرد 
تطبیق��ي )بومي یا اصالحات( براي تناس��ب س��ازي قابلی��ت ها از جمل��ه انعطاف پذیري 

سازمانهاي دولتي
 تغییر در نظام آموزش، تحقیق، ترویج و اطالع رس��اني و بکارگیري روش ش��ناختي 
فرا اثبات گرا ، انتقادي، کیفي، چند رش��ته اي و فرا رش��ته اي و اساس قراردادن نقش مکان 
و فضا به همراه انس��ان س��اکن و فعال در این فضا و تاکید بر مطالعات محلي، منطقه اي به 

همراه تحقیقات ملي و کالن و خرد.
بنابرای��ن نهاد هاي جدید، نهادهایي هس��تند که به محیط هاي باز و روش هاي مش��ارکتي 
واکنش بهتري نش��ان مي دهند و عمدتا غیر متمرکز و چند رشته اي هستند که داراي ساختار 
سازماني انعطاف پذیر بوده و پاسخگوي نیازهاي جامعه روستایي کنوني مي باشند. پس اینگونه  
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نهادها، سازمان هاي یادگیرنده اي هستند که جریان هاي بازخورد سریع و واقع بینانه اي براي 
پاس��خ هاي انطباقي به تغییرات مي دهند و فهم، درک عمیق و واقعي از پیوندها و ارتباطات 
اجتماعي، اقتصادي در جامعه روس��تایي دارند و بی��ن آنها تعامل برقرار کرده و کارکردهاي 
چندگان��ه دارند. در نتیجه، در نهادگرایي جدید س��ازمان ها و نهادهاي محلي و خودجوش 
نقش اصلي و محوري را دارند. از ویژگي هاي اساس��ي نهادگرایي جدید مي توان به تعاملي 
بودن آن اش��اره کرد که در آن ش��بکه هاي روابط نقش اساس��ي را دارند. در این نهادسازي 
و شبکه س��ازي مي توان عواملي چون انگیزه هاي شخصي، جمعي)اهداف مشترک(، شرایط 
اقتضایي)حاصل از س��وانح طبیعي مانند س��یل، زلزله و غیرطبیع��ي مانند جنگ( در اهداف 
دستیابي به اهداف متعالي تر و ارزشمندتر توسعه روستایي که همان رفاه و خوشبختي است 
موثر باش��د )افتخاري، 1386(. بنا به آنچه آمد مي توان گفت که بر اس��اس نظریه نهادگرایي 
جدید و رهیافت مدیریت مش��ارکتي، ضرورت ها، اهداف و راهبردهاي توس��عه در عرصه 

مدیریتي � نهادي را مي توان به صورت زیر بیان کرد: 

شکل19. مدل راهبرد توسعه روستایي با رویکرد نهادگرایي
منبع: افتخاري، 1385
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الف( ضرورت ها:
 توسعه و بهبود وضعیت سکونتگاه هاي روستایي از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی 

و کالبدی
 تقویت هم پیوندي و تعامل فعال میان شهر و روستا

 توسعه متوازن و متناسب با ظرفیت هاي مناطق روستایي

ب( راهبردي:
 بهبود نظام مدیریت و راهبري توسعه کالبدي روستایي

 تمرکززدایي از نظام متمرکز تصمیم سازي، برنامه ریزي و تخصیص منابع
 توس��عه نقش مشارکت مردم و نهادهاي محلي در فرایند برنامه ریزي توسعه کالبدي 

مناطق روستایي
بنابراین براي تحول و تغییر در نظام مدیریت کالبدي مناطق روستایي در کشور نمي تواند 
بدون توجه و در نظر گرفتن ضرورت هاي مدیریت مش��ارکتي و نهادسازي جدید باشد. به 
همین جهت در زیر بر اساس و پایه چنین دیدگاهي ویژگي ها، ابعاد و ساختار سازماني یک 

نظام مطلوب برنامه ریزي و مدیریت مناطق روستایي مورد توجه قرار مي گیرد. 
ام��روزه با تس��ط همه جانبه فناوري ه��اي اطالعات و ارتباط��ات در روابط، جریانات و 
فرآیندهاي برنامه ریزي موجب س��رعت باالي تغییر و تحول در عرصه زندگي ش��خصي در 
مقیاس کوچک و در عرصه کالن در س��طح س��ازمان ها و نهادهاي گوناگون شده است. این 
فرآیند علیرغم گسترش دایره ارتباطات و تاثیرات در زندگي شخصي افراد، در حیات، رشد 
و بلوغ س��ازمان ها و ارگان ها نیز تاثیرگذار بوده اس��ت و آن را نیز دچار تحول کرده است. 
از طرفي دیگر گرایش به کوچکي و فش��رده ش��دن نیز از ش��گفتي هاي دوران کنوني است. 
بنابراین س��ازمان ها و نهادها نمي توانند به دور از این تغییر و تحول به موفقیت دس��ت پیدا 
کنند. در نتیجه هر سازمان و تشکیالتي براي تحقق اهداف و آرمان هاي خود نیاز به تبعیت 
از الگوهاي حاکم در جهان پیرامون خود نیز است. به همین جهت در بعد کالن مسئله باید 
گفت که امروزه سازمان ها در محیطي پرتالطم به سرمي برند که در گذشته کمتر چنین بود. 
در چنین زمینه اي چاره اي جز بازنگري در س��اختار و کارکردهاي س��ازمان ها و نهادها براي 
انطباق بیشتر با شرایط پیراموني وجود ندارد. این بازنگري باید در یک نگاه کل گرا، سیستمي 
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و منعطف، سلس��له مراتبي ش��بکه اي افقي و عمودي و ... صورت گی��رد که از ملزومات آن 
انتخ��اب دو نگاه از درون و بیرون به س��ازمان به همراه کلیه اجزاء و عناصر آن اس��ت. در 
نگاه از درون شناس��ایي قوت ها و ضعف ها و تالش در جهت برطرف کردن آنها از الزامات 
درون نگري س��ازماني مي باش��د. و از طرفي دیگر در نگاه به بیرون در نظر داشتن فرصت ها 
و تهدیدهاي پیش روي س��ازمان بسیار ضروري مي باشد که زمینه ساز شناسایي همسایگان ، 
رقبا و ... براي پیشرفت سازمان است. عالوه بر این توجه به تجارب جهاني موفق در زمینه 
مدیریت هاي س��ازماني و بومي س��ازي آنها جهت اس��تفاده مي تواند گام��ي موثر در اعتالي 
سازماني باشد. از طرفي دیگر سازمان ها امروزه دیگر نمي توانند به دور از مشارکت و توجه 

به نظرات و نیازهاي اجزاء و جامعه خود باشند که این زمینه ساز مشارکت مي شود. 
بنابراین براي دس��تیابي به شیوه مدیریت مناسب س��ازماني و مدیریت روستا نیز در نظر 
داش��تن فرآیندي روابط و عناصر تاثیرگذار ضروري مي باش��د. از جمله مباني اندیش��ه اي و 
تئوریکي، وضعیت موجود، تجارب جهاني و داخلي و که در ترسیم مدل پیشنهادي مدیریتي 
و مدیری��ت محلي روس��تا تاثیرگذارند. زیرا با تحوالت پی��ش رو در جهان و ایران امروز از 
جمله جهاني شدن و رقابت، بازسازي سبک زندگي روستایي، تغییرات اشکال ساختار مناطق 
روستایي در ابعاد کشاورزي، صنعتي، خدمات و کسب وکار ضروري است و این ضرورت 
اش��کال مدیریت جدید و تکنولوژي در مدیریت توس��عه روس��تایي آینده را اجتناب ناپذیر 
مي س��ازد. امروزه مدیریت توس��عه روس��تایي و اشکال مختلف کس��ب و کار و بخش هاي 
گوناگون به عنوان قلمروهاي اصلي تحقیق مطرح هس��تند. حل این مس��ائل و س��ازگاري 
روش هاي جدید چش��م انداز مدیریت جدید و اصول تکنولوژي پیش��رفته در همه اش��کال 
کس��ب و کارها توسعه روستایي )کش��اورزي، خدمات، اوقات فراغت و گردشگري و  ...( 
ومفاهیم جدید و مدل هاي مدیریت توس��عه روس��تایي در اینده از جمله این قلمروهاست. 
تحلیل موضوع و مس��ائل واقعي درتحقیق به عنوان هدف تلقي مي شود، از جمله شیوه ها و 
روش شناس��ي مدیریت یکپارچه توسعه روس��تایي در آینده است. این موارد و سایر مسائل 
موجود در مدیریت توسعه روستایي امروزه به ما کمک مي کنند تا چارچوب تحقیق تدوین 

گردد که عبارتند از :
- تدوین و ارائه نقش شهرها و روستاها

- ترسیم و نشان دادن مدل مدیریت یکپارچه توسعه روستایي



چالش های مدیریت روستایی در ایران و ارایه سیاست های راهبردی 172

- فراهم کردن اندیشه برنامه عمل براي مدیریت توسعه روستایي در آینده  با  به کارگیري 
راهبرد خوش��ه اي از جمله اقتصادي محور براي کمینه کردن کار خارج از حومه از اش��کال 

کسب و کار سنتي فعالیت ها، ارتباطات، ذینفع ها 

روش ها و رویكرد ها:
برخي روش هاي مختلف و چارچوب  هایي که براي مطالعه و حل این مسائل مفید هستند 

عبارتند از:
- تجزی��ه و تحلیل: ش��یوه تهیه مطالعه یک منطقه، فلس��فه تحول روس��تا ب��راي مطالعه 
فرصت هاي چش��م انداز توس��عه منطقه روس��تایي، تحلیل سیاس��ت هاي منطقه اي، اصول، 
اولویت ها، س��اختار صندوق و اعتبارات، شیوه مصرف و اس��تفاده و اهداف براي مدیریت 

توسعه روستایي آتي.
- سنتز)ترکیب(: یکپارچگي تاریخي، فرهنگي و اقتصادي و مکاني)براي اشکال مختلف 
کس��ب و کار براي اس��تفاده از راهبرد خوش��ه اي اقتصادي محور(، منابع و فرصت ها براي 

تمرکز و تاکید بر توسعه روستایي و فرایندهاي سیاسي و فرهنگي و نهادسازي منطقه اي.
- تحلیل نقش فرایند تحول روس��تاهاي سالم و استفاده از آنها و هدف براي شکل گیري 

فرایند وضعیت، همسو کردن واجتماعي کردن در آینده 
بنابراین، حرکت از برنامه ریزي اقتصادي دولتي به اقتصاد شبکه اي و مردمي در حومه ها، 
بازس��اخت اش��کال اقتصاد س��نتي، پرسش ها و مس��ائلي را در مورد روس��تاها و آینده آنها 
مطرح مي کند. روش جدید و اصول مدیریت در بخش خصوصي، مش��ارکتي وتعاوني ابعاد 
عالقمندي هاي فردي و جمعي درجامعه روستایي را ازجمله عناصر فعالیت ها، عالقمندي ها 

وانتخاب و سبک زندگي جامعه روستایي را تغییر مي دهد.
همانگونه که اشاره شد، وجود برخی ویژگي هاي ساختاري در نظام اقتصادی، اجتماعي 
و فرهنگي روس��تاها، فرصت ها و محدودیت هایي را در پیش روی مدیریت نوین روستایی 
قرار می دهد که به همان میزانی که توجه بدان ها می تواند زمینه های رشد و تعالی سازمانی 
را به همراه داشته باش��د، بی توجهی و نپرداختن به آن ها نیز مشکالت را مضاعف و به طور 
قطع از کارآیی و اثربخشی نظام مدیریتی خواهد کاست. برخي از مهم ترین این چالش ها و 

نارسایي ها عبارتند از:
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محدودیت ها و تنگناها:
- تازه تاسیس بودن دهیاري ها، کم تجربگي مدیریت و پایین بودن سطح آگاهي دهیاران 

نسبت به وظایف خود در زمینه هاي مدیریت امور عمومي روستا؛
- عدم آشنایي روستاییان با جایگاه و شرح وظایف قانوني نهاد نوپاي دهیاري و شوراي 

اسالمي روستا عدم آشنایي با وظایف و تکالیف خود در قبال دهیاري و شورا ؛
- پایین بودن سطح سواد دهیاران و شوراهاي اسالمي روستا؛

- عدم اقتدار کافي و حیطه اعمال اقتدار تعریف ش��ده و حاوي مرزبندي مش��خص بین 
اقتدار دهیاري ها و  شوراي اسالمي روستا و  نهادهاي باالدست؛

- ضعف آموزش هاي مستمر و پایدار در خصوص امور روستا به دهیاري ها و شورا.
- بي اعتمادي مردم روستا به نظم دهي  و قانونمند شدن امور روستا؛
- محدودیت منابع اعتباري ها و ضعف بنیه مالي  و اقتصادي روستاها؛

- کمبود و ضعف  منابع مالي در تخصیص حقوق و مزایاي ثابت به دهیاران و شورا هاي 
اسالمي روستا؛

-  موازي کاري و تداخل وظایف دستگاه هاي متعدد اجرایي در برنامه ریزي روستایي؛ 
- ضعف تعامل و عدم هماهنگي سازمان هاي مرتبط با امور روستایي؛

- تعدد و پراکندگي دهیاري ها در سراس��ر کش��ور که این امر سبب خرد شدن اعتبارات 
مح��دود دهیاري ها، ع��دم توان تجهیز تمام��ي آن ها به ماش��ین آالت و امکانات خدماتي و 

عمراني مناسب شده است؛
- عدم ساماندهي، فقدان چارچوب مفهومي  و استراتژیک مناسب مشارکت هاي مردمي 

در مدیریت روستایي؛
- عدم تحقق مدیریت واحد روس��تایي به دلیل نهادینه نشدن فرهنگ مدیریت روستایي 

بین روستاییان و اعضاء شوراي اسالمي 
- کمبود پرسنل و کارشناسان متخصص در امور روستایي در سطح فرمانداري ، بخشداري  

و دهیاري ها براي کمک به و هدایت صحیح دهیاري ها در انجام وظایف محوله؛
- ضعف و کم تجربگي اعضاي شوراي اسالمي روستایي و دهیاران  در فرایند توسعه  روستایي؛

- ناکافي بودن تحقیقات بنیادي و کاربردي در حوزه مدیریت نوین روستایي؛
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- فقدان یک نظام مطلوب مدیریت توس��عه روستایي در س��طح ملي، منطقه اي و محلي 
)سیاست گزاري، برنامه ریزي، هماهنگي در اجرا، نظارت و ارزشیابي(

- کندي روند تعامل بین ش��ورا و دهیاري در  اداره امور روستا به دلیل وجود تعارضات 
قانوني شورا و دهیاري و همچنین تعصبات قومي و قبیله اي در روستاها؛ 

- س��هم اندک آبادي ه��اي کوچک و پراکنده در مدیریت نوین روس��تایي  به دلیل عدم 
تاسیس نهاد دهیاري در این روستاها؛

- عدم تبیین جایگاه واقعي زنان دهیار در سیاست گذاري و برنامه ریزي هاي مدیریت جدید 
روستایي علي رغم تعداد قابل توجه و نقش تعیین کننده آنها در اقتصاد و توسعه مناطق روستایي؛
- ذهنیت وابس��تگي روستاییان به تصمیم گیري هاي بیروني ، ضعف مهارت هاي رهبري و 

سازماندهي در میان روستاییان؛ 

فرصت ها و قابلیت ها:
مدیریت نوین روستایي داراي توانمندي ها و قابلیت هاي قابل مالحظه اي برخوردار است. 
به نظر مي رس��د بخش��ي از این قابلیت ها به دلیل چالش ها و دشواري ها به طرز بهینه اي مورد 
استفاده قرار نمي گیرد و بخشي نیز به طور کلي بدون استفاده مانده است. سایر فرصت ها و 

قابلیتهاي مدیریت نوین روستایي به شرح زیر مي باشد:
- دیدگاه و توجه جدید مثبت به توس��عه مدیریت روس��تایي کش��ور در بین نهاد ها و 

سازمان هاي دولتي؛
- نوپا بودن نهاد دهیاري و وجود انگیزه در بین جوانان روستا؛

- وجود مدیران روستایي جوان و پر انرژي؛
- وجود نهاد دهیاري و ش��وراي اس��المي روستا به عنوان رابط نهادهاي دولتي و مردمي 

جهت رفع مشکالت و خواسته هاي روستاییان؛
- وجود نهاد دهیاري و ش��وراي اس��المي روس��تا به عنوان تقویت کننده روند توس��عه 

اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي روستا؛
- وجود پیش��ینه فرهنگي، آموزه هاي ملي و دیني به منظور گسترش فرهنگ مشارکت و 

تعامل بین شورا، دهیاري و مردم؛
- گرایش رو به توسعه نظام مدیریت توسعه کشور در بهره گیري از مشارکت روستاییان 
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در امور مربوط به خود؛
- وجود انگیزه رقابت سالم و رضایت مندي مردم از اقدامات هر چند کوچک به تعبیري 

کم توقع بودن روستاییان؛
- وجود زنان دهیار به عنوان تقویت کننده امور  اجتماعي، بهداشتي روستا؛

- وجود زمینه هاي مساعد براي سرمایه گذاري مشترک دهیاري با بخش هاي خصوصي 
و عمومي غیردولتي داراي مزیت نسبي؛

- وجود دانش بومي غني براي بهره وري مناسب و موثر از منابع طبیعي؛
- وجود ظرفیت ها و پتانسیل هاي بالقوه در محیط روستایي براي اخذ عوارض در جهت 

تقویت منابع درآمدي روستایي؛
- آمادگي نس��بي ساختار مدیریت نوین روس��تایي در پذیرش نوآوري ها و فعالیت هاي 

نوین در روستا ها.
نتیجه گیری:

بر اس��اس چنین ش��رایطی و با توجه به تجربیات موجود، مشکالت و قابلیت ها و نتایج 
بدس��ت آمده می توان پیش��نهادات راهب��ردي زیر را براي تقویت و توس��عه مدیریت نوین 

روستایي در ایران مطرح نمود:

هدف 1: تحقق مدیریت واحد روستایي 
- مدیریت یکپارچه  و واحد روس��تایي به  منظور دستیابي  به کیفیت  قابل قبول زندگي 

در روستا هاي  کشور    
- ظرفیت س��ازي وتوانمندسازي دهیاریها به منظور تصدي وظایف  جدید )طبق بند ب 

ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه(
- الگو سازي از طریق اجرا و انتقال عملي وظایف در دهیاري هاي جدید                                            

 
هدف 2: تحقق مدیریت خوب محلي در دهیاریها

- ظرفیت س��ازي براي تحقق اصول مدیریت خوب در نهادهاي محلي  از جمله شفاف 
سازي، مشارکت، افزایش اثربخشي وکارایي 

- حمایت از تش��کیل و توسعه تش��کل ها و اتحادیه هاي تخصصي و صنفي و نهادهاي 
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غیردولتي مرتبط در امور مدیریت روستایي                     
- تقویت مشارکت هاي مردمي در مدیریت نوین روستایي

- روان س��ازي قوانی��ن، ضوابط، آئین نامه ها ودس��تورالعمل ه��اي  اجرایي با رویکرد 
ساماندهي  وساده سازي آنها                                                              

هدف 3: هدایت نظام جامع برنامه ریزي دهیاریها  درجهت توسعه پایدار روستایي
-  ایجاد زمینه هاي الزم اقتصادي ،  اجتماعي و فرهنگي توسعه پایدار وروستایي 

- اص��الح نظ��ام برنامه ریزي روس��تایي با تاکید ب��ر افزایش هماهنگ��ي ومحلي نمودن 
فرآیندآن

- هدایت وپشتیباني  از دهیاریها در امر برنامه ریزي واجرا ونظارت  عالیه  و مستمر بر اجرا
- ایجاد زمینه هاي  الزم براي ارتقاء خدمات اجتماعي  و فرهنگي  در  روستاها

هدف 4: تحقق نظام  درآمدي پایدار و اصالح ساختار مالي در دهیاري ها
- توانمندسازي دهیاري ها در جهت بسط پایه هاي عوارض محلي 

- پایدار نمودن سهم دولت در تأمین منابع مالي دهیاري ها
- اصالح نظام مالي و استقرار نظام مالي جدید دهیاریها     

  
- ایجاد زمینه هاي الزم برا ي مشارکت و سرمایه گذاري بخش غیردولتي درتامین منابع مالي

هدف 5: ارتقاء جایگاه آموزش، پژوهش  و فناوري اطالعات در عرصه  مدیریت  روستایي
- تهیه وتصویب طرح جامع ICT در مدیریت  وروس��تایي وزمینه سازي براي اجراي آن  

- استقرار نظام اطالعات مکاني GIS و تهیه بانکهاي اطالعات و آمار پایه دهیاري ها
-  بهینه سازي و استاندارد سازي نظام آموزش در دهیاریها 

-  تقویت نظام پژوهش در دهیار ي ها و شورا هاي اسالمي روستا

هدف 6: ارتقاء كیفیت و بهبود شاخصهاي خدمات و عمران روستایي
- تدوین ش��اخصها، ضوابط و س��ازوکارهاي موثر در توس��عه زیرساختها و تاسیسات و 
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خدمات و روستایي 
- بهبود کیفیت بهداشت عمومي در مناطق روستایي  

- ارتقاء کیفیت محیط زیست و هویت بخشي به سیما و کالبد روستایي 
- مناسب س��ازي و ساماندهي فضاها و بافت هاي کالبدي روستایي باتوجه به ویژگیهاي 

تاریخي، فرهنگي و گردشگري 
 

هدف 7: تقویت و جایگاه كانونهاي رش��د روستایي در نظام سكونتگاهي براساس سند 
آمایش سرزمین

-  تدوین  ساز و کارهاي مناسب و بسترسازي براي نشر آفریني مؤثرتر روستا ها 
-  تقوی��ت مراکز برتر و کانونهاي رش��د روس��تایي و تجهیز آنها ب��ه خدمت عمومي و 

عمراني مور دنیاز

هدف 8: گسترش و بهبود حمل  و نقل روستایي
- حمایت از توسعه حمل و نقل  در مناطق روستایي 

هدف 9: ایجاد و تقویت جایگاه مدیریت بحران در مناطق روستایي
- توانمند سازي و توسعه مراکز امداد و نجات روستایي

- کاهش آس��یب پذیري ناش��ي از بالیاي طبیعي و ایمن س��ازي   بافت هاي فرسوده و 
نامناسب روستایي

- حمایت از روستاییان در مقابل حوادث و سوانح
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Rural management is an essential and integral part of the rural development process. 
Indeed in the absence of a systematically organized management in the rural areas, the 
development plans will face with innumerable problems which call for special attention 
of the authorities in charge and policy makers. These challenges could be traced back 
to such cases like failure to elucidate the theoretical bases, lack of systematized rural 
management, shortage of sustained financial resources, poor education of human re-
sources, non-availability of equipment, tools and installations required. These call for a 
special attention to be paid to the issue of rural management in the light of sound mana-
gerial theories, especially in rural areas which suffer from the shortage of a systematized 
management. Accordingly the present article endeavors to present the relations among 
the elements of the present nationwide rural management system as well as determine 
the challenges ahead of it through a general schematic review of the developments in the 
managerial structure of rural areas and a comparative review of the relevant viewpoints 
and outlooks. The present article which is based on researches conducted in libraries 
attempts to identify the relations among the managerial theories and nationwide rural 
management by reviewing the literature in the field together with analyzing the mana-
gerial theories. The results indicate that special attention to the inherent mechanisms 
including revision of doctrines and ideas, planning methods, laws and legislations, proce-
dures, styles, managerial and governing rules, emphasis on creation and reinforcement 
of domestic, local and civil institutions by clustering and networking is a must and of 
paramount  importance to the achievement and operationalization of the rural inhabit-
ants’ right to enjoy development and honest living and subsistence with the framework of 
rural development perspective.

Keywords: Rural management, managerial theories, rural development challenges, 
rural communities, Islamic rural assemblies, Iran




