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 ارزيابي و تحليل تجارب مديريت روستايي
 منيره رحيمي
 monirehrahimi@yahoo.com ،كارشناس ارشد برنامه ريزي روستايي دانشگاه تهران

چكيده
ايران  در نظام مديريت روستاييمديريت مهم ترين عامل در حيات، رشد و بالندگي يا مرگ يك جامعه است و روند حركت از وضع موجود به سوي وضع مطلوب را كنترل مي كند. 

بررسي اين سابقه از يك سو حاوي نكات قابل توجه در پيچيده اي داشته و  طي ساليان طوالني به لحاظ ساختارهاي اجتماعي، تحوالت و دگرگوني هايچند قرن سابقه دارد و 
و در  1340متأسفانه خالء مديريت كارآمد و اصولي در روستاها در تمامي اين ادوار به خصوص تا سالروش هاي اداره روستاهاست و از سوي ديگر متاثر از تجربيات گذشته است. 

 ه است . نمود اي را براي روستاييان ايجاددهه هاي اخير مشكالت عديده 
آن ميان مى توان به رويكردهاى دو مقطع زمانى تا قبل از انقالب اسالمى و پس از انقالب اسالمى اشاره كرد. پس از انقالب،  مديريت روستايى ايران رويكرد چندگانه اى است كه از
 و با تأسيس دهياريها در برخى روستاها، ادارة روستاها به دهياري ها 1377به ويژه آن كه پس از سال گرديد  وستايى استوارمديريت روستايى بر محور بينش روستائيان و جامعة ر

.كه برخاسته از بطن روستا هستند، سپرده شد
مديريت،  مديريت روستايي، تجارب مديريت، جامعه روستاييكلمات كليدي: 

 
 مقدمه:

روستاها به منزله مكان هايي خاص با شيوه زندگي و فعاليت هايي متفاوت نسبت به 
شهرها نيازمند الگوي مديريتي مجزا و منطبق با شرايط اقتصادي، اجتماعي و بوم 

مديريت در مناطق روستايي كشور ازگذشته دور شناختي حاكم بر روستا هستند. 
دليل فروباشي  است خاصه در دهه هاي اخير به تاكنون با بحران جدي رو به رو بوده

نظام سنتي مديريت در اين مناطق و جايگزيني شيوه هاي شبه دموكراتيك كه ريشه در 
نداشت اين نظام نيمه كارآمد به شدت آسيب پذيرتر و نوعي بي  بطن جامعه ايراني

مديريت  . نگاهي به سير تارخيهنجاري را بر نظام مديريت روستايي كشور حاكم كرد
اين نكته را آشكار مي سازد كه شكست دولت و بازار در عرصه مديريت در دو قرن اخير 

 به علت ناكارآمدي دولت و بازار بوده است. 
فرآيند مديريت و برنامه ريزي روستايي نيازمند دستيابي به يك نقطه تعادل ميان قدرت 

 هاي موثر در آن است.
شناسايي تجارب مديريتي روستا ها و همچنين بنابراين هدف اصلي اين تحقيق    

ارزيابي آن در طول دوران جامعه روستايي ايران با توجه به اينكه هنوز ما در كشورمان 
تنوانسته ايم به تعادل جديدي در سيستم روستايي دست يابيم و جاي خالي مديريت 

ر كامل برعهده در روستاها را هيچ سازمان منبعث از روستاييان و نيروي متخصص به طو
 نگرفته است.

 روش انجام تحقيق:
براي مطالعه تجارب و ارزيابي نظام مديريت روستايي به ناگزير بايد به بررسي تارخي 
تكيه كرد چرا كه ريشه بسياري از معضالت كنوني ما در گدشته تاريخي كشور نهفته و 

قاط قوت و ضعف در بدون شناخت دقيق و و اقع بينانه از اين گذشته امكان شناسايي ن
راهكارها و شيوه هاي مديريتي، براي پيش بردن جامعه روستايي به سمت توسعه ميسر 

 نخواهد بود.
توصيفي مي باشد و روش جمع آوري اطالعات به صورت  -تحقيق حاضر از نوع تحليلي

كتابخانه اي مي باشد كه در آن سعي شده ضمن بررسي دوره هاي مديريت روستايي در 
ن، جنبه هاي مثبت و منفي هر دوره را ارزيابي نموده تا مسير را براي رسيدن به كشورما

 توسعه همه جانبه روستايي هموار سازد.
 چارچوب نظري

 مديريت روستايي
مديريت روستايي در واقع فرايند سازماندهي، هدايت جامعه و محيط روستايي از طريق 

سازمانها و نهادها وسا يل تأمين هدفهاي اين  شكل دادن به سازمانها و نهاد ها است.
جامعه ر وستايي مي باشند. مديريت روستايي فرايند چند جانبه ا ي است كه شاملسه 
ركن ، مردم، دولت و نهادهاي عمومي است . در اين فر ايند با مشاركت مردم و از 

تدوين و برنامه ها و طرح ها ي توسعه روستايي  طريق تشكيالت، سازمانهاي روستايي و
 ).1383،211اجرا گرديده و تحت نظارت و ارزشيابي قرار مي گيرد (رضوا ني، 

مديريت روستايي به عنوان يكي از مولفه هاي اساسي براي نيل به توسعه روستايي، 
متاثر از راهبردهاي كالن ملي ونيزرهيافت هاي موجود در زمينه مديريت است. رهيافت 

رهيافتهاي منابع  زير در نظر گرفت: رهيافتهاي سنتي، هاي مديريت را مي توان به شرح

انساني، رهيافتهاي كمي و رهيافتهاي سيستمي و اقتضايي. در اينجا مجال شرح و 
نيست، اما با توجه به آنكه توسعه مفهومي چند بعدي است به  توصيف اين رهيافت ها

مي و اقتضايي سيست نظر مي رسد بهترين رويكرد درزمينه مديريت روستايي رويكرد
رهيافتهاي جديد در مديريت بر اين نكته تأكيد مي كنند كه هيچ مدل يا نظريه  باشد.

اي وجود ندارد تا بتوان آن را در همة وضعيتها و تحت شرايط متفاوت به كار برد 
مديريت  توان نقطه اوج علم رويكرد اقتضايي به مديريت را مي).  1380،61(رضائيان، 

اين رويكرد ميدان عمل مديران و راهبران مديريت در سازمانها را وسيع دانست؛ زيرا كه 
افزايش مي دهد. به نظر مي رسد با توجه به تنوع جغرافيايي كشور  و قدرت عمل آنها را

نسخه واحد براي تمامي  و وجود اختالفات بسيار در عرصه هاي روستايي، پيچيدن
مينه الزم است با ديدگاهي سيستمي، روستاها عمل منطقي و صحيحي نباشد. در اين ز

 انعطاف پذيري را براي برنامه ريزي روستايي در نظر گرفت. مالكهاي
طي چند دهة اخير توسعه روستايي در ايران به طور اعم و مديريت روستايي به طور 

طراحي شده منسجمي برخوردار نبوده است . ذكر اين نكته  اخص از روندي انديشيده و
جوامع روستايي صورت  اقدامات قابل توجه و سازنده اي كه در برخي از به معناي نفي

پذيرفته نيست؛ بلكه به مفهوم گسيختگي اهداف و برنامه ها و فقدان راهبردهاي 
). عليرغم خدمات گسترده 4، ص  1370توسعه روستايي است (سعيدي  مشخص براي

گرفته، هنوز فاصله بين روستاها صورت اي كه از سوي دولت و نهادهاي انقالبي در 
فراواني در  واقعيت هاي موجود و اهداف توسعه بسيار زياد است و مسائل و مشكالت

جامعه روستايي وجود دارد كه از سر راه برداشتن آن مسائل و مشكالت معادل با از بين 
 جوامع روستايي است. بردن محروميت هادر

 مديريت روستايي در جهان
محلي از تاريخ و پيشينه بسيار قديمي تر از حكومت هاي سازمان و حكومت هاي 

سازماندهي محلي در سطوح محلي و در واحد  مركزي برخوردار ند. ساليان متمادي
شرق و خصوصا  هاي كوچك اراضي وجود داشته اند. حكومت هاي كوچك محلي در

مان هاي شرق ميانه داراي سوابق تاريخي متعددي بوده اند. در اروپا نيز سابقه ساز
تر و ريشه دار تر از سابقه حكومت هاي محلي است. بديهي  محلي به مراتب قديمي

است تا قبل از تشكيل دولت مركزي اين سازمان هاي محلي بودند كه اداره امور مردم 
  ). 13،8 69هر منطقه را بر عهده داشتند( هاشمي،

 اهداف مديريت روستايي
هدف مديريت روستايي دستيابي به توسعه و به دنبال آن توسعه پايدار روستايي است. 
پس مديريت روستايي داراي نقاط مشتركي  با اهداف توسعه روستايي و توسعه پايدار 

 است. اين اهداف مشترك عبارتند از: 
 افزايش توليد و امنيت غذايي -2   تامين نيازهاي اساسي

 افزايش درآمد                   - 4                      كاهش فقر -3
 توسعه فرصت هاي شغلي       - 6حفظ محيط زيست            -5
 افزايش مشاركت و اعتماد به نفس -7

داف مشترك مبتني بر اصول بنياديني است كه هيچ كشوري نمي تواند آنها را هاين ا
بايد منجر به عدالت، به ويژه عدالت ناديده بگيرد؛ يعني برآيند اين اصول و اهداف 

). بنابراين هدف كالن مديريت روستايي، 143، 1382مكاني شود (فيروزنيا و افتخاري، 
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حركت براي رسيدن به وضعيت مطلوب با استفاده از توان هاي بالقوه و بافعل موجود در 
 ).6، 1375روستا، هم سو با بهبود وضعيت جامعه روستايي است (طالب، 

نتيجه يكي از اهداف پايه اي مديريت روستايي برطرف كردن نيازهاي اوليه در 
روستاييان است. از آنجا كه انسان ها براساس جامعه اي كه رد آن زندگي مي كنند و 
محيطي كه از آن تاثير مي پذيرند داراي نيازهاي متفاوتي اند، مديريت روستايي در 

كند و الگوي مديريتي ثابتي براي تمام روستاهاي مختلف به شكل متفاوتي عمل مي 
 ).7، 1386روستاها استفاده نمي شود ( افتخاري و ديگران، 

 تاريخچه مديريت روستايي در ايران
 قبل از مشروطيت -1

در اين دوره تاريخي دولت مركزي و يا حكومت محلي در اصل دو نوع ارتباط با جامعه 
 روستايي داشتند.

 به بهانه هاي مختلف؛ اخذ ماليات وكمك هاي مالي -1
 سربازگيري در هنگام جنگ ها و براي حفظ مرزها و غيره....؛ -2

در اين دوره تاريخي اداره كل روستاها ازجهات مختلف با مالك بود. مالكان نيز با 
مقام مالك عمده باواگذاري تيول و اقطاع به  حكومت رابطه دو سويه داشتند. شاه در

اعمال مديريت رابه آنان واگذار مي كردو مالكان نيز از طريق درباريان و نزديكان، قدرت 
مباشران خود يارأسا با انتصاب كدخدايان امور مختلف روستارا رتق وفتق مي 

  ). 59-58، 1378كردند(فوران، 
 دو عامل محدودكننده مداخله دولت در امور عمومي ده (سواي اخذ ماليات)    
 . بافت سنتي روستاها در ايران1
محدود به  ساختار حكومتي دوره قاجاريه كه دايره اعمال حاكميت دولت مركزي. 2

 پايتخت و شهرهاي بزرگ يا واليات مي شد.
 ويژگي هاي مديريت روستايي در اين دوره

 . پيچيده و چند بعدي بودن مديريت ده1
 . نقش عناصر و عوامل مختلف مانند كدخدا، ساالر، سربنه، دشتبان كه عموما از2

 ساكنين روستا بودند در مديريت ده
  . تامين و پرداخت هزينه هاي مربوط به مديريت ده عمدتا توسط روستائيان3
عمراني و  امور...  علي رغم يكپارچگي مديريت از لحاظ اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و.4

 خدماتي ده را يكي از روستائيان تحت عناوين دهگان ، ديهگ ، دهقان و باالخره كدخدا
  .»بر عهده داشتند

 دورهاين ويژگيهاي از جمله 
ابعاد ديگردر  ثبات و عدم تحول در نظام اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ساير

 مناطق روستايي.
فرهنگي و ...  خودبسندگي و درن گرا بودن: در تمام ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، 

آن بيشتر درون گرا  شكل گيرييك حالت خود بسندگي وجود داشته و نهاده هاي 
 بوده تا برون گرا.

نخبگان و توده  هرم قدرت در اين دوره دو سطحي بوده، وجود گروه معدودي به نام 
 عظيمي به نام رعيت

 
 مدل مديريت روستايي سنتي تا پيش از مشروطيت

 از مشروطيت تا اصالحات ارضي -2

به دوران مشروطيت باز مي آغاز شناخت ده به عنوان يك واحد درتقسيمات سياسي 
ه . ق، ده به عنوان  1285تشكيالت اياالت و واليات در سال  گردد . با تصويب قانون

نمايندگي مالكان روستا، در  كوچك ترين واحد حكومتي پذيرفته شد و كدخدايان به

 روستاها ايفاي نقش مي كردند و به توصيه مالك در پاره اي امور مانند سرباز گيري،
به طور كلي تا قبل  .در خدمت كارگزاران دولتي بودند …ري ها، اخذ ماليات و سرشما

از اصالحات ارضي در ايران ، مالكان مديران و صاحبان اصلي روستا بشمار مي آمدند و 
 ).82 -81، صص  1374اداره امو ر روستاها را در دست داشتند (مزيني 

هه.ش، عليرغم اينكه تحوالت قابل توجهى در  1304با روى كارآمدن رضاخان در سال 
مديريت ده انجام نشده، قوانينى به تصويب رسيده كه اگرچه داراى  جامعة روستايى و

 خود قابل توجه و تأمل است.  هايى مربوط به دورة قاجاريه است، در نوع زمينه
اما  ورت نگرفت،براي نوسازي جامعه روستايي ص در اين دوران اگرچه اقدامات چنداني

در سال »  كدخدايي قانون«  در عرصه قانونگذاري قوانيني مديريت روستايي از جمله
به  1318نيز در سال »  انآيين نامه تكليف كدخداي « به تصو يب مجلس رسيد 1314

آيين نامه اجرايي آن، كدخدا  هيأت وز يران رسيد. بر اساس اين قانون و تصويب 
روستا عهده دار شد.  را در جهت تسهيل خدمات دولتي دراجرايي  وظايف مختلف

مشمولين،  را مانند ثبت وقايع جمعيتي، تعيين و معرفي وظايف رسمي او اموري
حفظ آثار  آن، توقيف اشياء مكشوفه، اعالم جنا يات، مراقبت در مورد مدرسه و نظافت

قضاوت  حيوانات،ح نباتي، اجراي قانون تفتيش صحي تعقيب مجرمين، اعالم آفات  جرم،
 نظارت و نگهداري از مؤسساتي كه روستاييان و داوري در دعاوي كوچك حقوقي و

«  قانون 1316. در سال )13ص ،  1372تأسيس كرده اند ، در بر مي گرفت (طالب ،
تصويب رسيد. اين قانون در بر به »  كشور و وظا يف فرمانداران و بخشدارانتقسيمات 

 « اين قانون 4با مديريت روستايي پيوند داشت. بر اساس ماده  بود كه دارنده مواد ي
بخشدار و هر دهستان را يك  هر شهرستان را يك نفر فرماندار و هر بخش را يك نفر

 ». چند ده را يك كدخدا اداره خواهد نمود دهدار و يك يا
داشته اند كدخدا  اين تبصره نشان مي دهد كه مالكين قدرت فراواني در انتخاب و عزل

تسهيل كار سازمان  روستايي محدود به واگذاري برخي امور براي و توجه دولت به امور
زمينه را براي  وجود اين، تصويب قوانين و مقررات مذكو ر هاي دولتي شده بود . با

 در اداره امور روستاها فراهم ساخت.  دخالت هاي گسترده تر دولت

 
 1304تا  1284وطيت از مدل مديريت روستايي در دوران مشر

 1332مرداد سال  28كردند، تا كودتا ي ، كه متفقين ايران را اشغال 1320شهريور  از
گرديد. در  دوراني از تالطم و ناپايداري سياسي واجتماعي و اقتصادي بر ايران حكمفرما

مجلس،  قطب جداگانه دست به دست مي شد : دربار ، قدرت در بين پنج  اين دوران
خود  اين مراكز قدرت، بيشتر درگيري هاي …مردم ، سفارتخانه هاي خارجي و كابينه

 به طور …ثباتي دا ئمي اين نهاد بود بي را به درون كابينه كشاندند كه نتيجه آن
آبراهاميان، » (ماه بر سر كار بودند 5كمتر از  ماه و كابينه ها 8متوسط، نخست وزيران 

 مصدق با استفاده از قانون اختيارات مصوب دولتدر اين دوران ).   137ص ، 1378
را تدوين و سپس براي تأمين مالي » بنگاه عمراني كشور«  ابتدا اليحه ، 1331مرداد 

را به تصو يب رسا نيد. تالش هاي انجام  » ازدياد سهم كشاورزا ن «  اين بنگاه ، اليحه
در » ياد سهم كشاورزاندزعمراني كشور و ا سازمان « منجر به اين شد كه قانون شده

فعاليت  مجلسين رسيد. اين قانون به تفصيلبه تصويب كميسيون مشترك  1334سال 
بود. بر  آبادي روستاها بايد انجام مي شد ، برشمرده هاي عمراني و اجتماعي را كه براي

تهيه « و اجتماعي هر قريه (ده) به قرار زير بود: اساس ماده هفتم قانون ، امور عمراني
كشي از دهانه  مشروب سالم به وسيله ساختمان آب انبار يا حوض تصفيه يا لوله آب

و نگاهدار ي  تلمبه، حفر قنات و غيره و ساختمان و مرمت قنات يا كندن پاكنه يا نصب
آفات حيواني  شويخانه، پل، كمك به دفع دسته جمعي مساجد، حمام، غسالخانه، رخت

نگهداري و  موردتهديد قرار دهند و تأمين وسايل بهداشت وو نباتي كه زراعت قريه را 
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آنها به كارها  تأمين وسايل معاش آنان و مشغول داشتن تربيت يتيمان بي سرپرست و
عليل و بيماران بي سرپرست ، دادن وام بدون سود يا  ي مفيد. كمك به عجزه و پيران

دهستان را  اوني و اجتماعيماده هشتم امور عمراني و تع». با سود نازل به كشاورزان
و  درمانگاه و داروخانه ، احداث جاده هاي محلي ساختمان دبستا ن هاي روستايي و

 استخدام ماما و پزشكيار سيار برشمرده بود.
قانون براي آن رئيسي مشخص نكرده  عمران ده به شكل جمعي اداره مي شد و انجمن 

 بود .
مشاركت مردم را براي  ردي توسعه اي بامي دهد كه دولت رويك محتواي قانون نشان

اجتماعي در سطوح ده و  اتخاذ كرده بود . تشريح امور عمراني و اداره مناطق روستايي
گروه هاي مختلف ساكنان روستا  انجمن عمران ده مركب از نمايندگان دهستان و ايجاد

 ر مي نمود. كه تا آن تاريخ بي نظي نويني در مديريت روستايي به شمار مي رفت مباحث
دوران تا آغاز اصالحات ارضي كه يكي ازعمده تر ين تحوالت و تغييرها در تار  در اين

قوانين مربوط به امور روستا يي  زمينداري و امور روستايي كشور بود ، يكي از يخ نظام
 »اصالح امور اجتماعي و عمران دهات«با نام 

سهم كشاورزان و الغاء عوارض در  ازديادبا ادغام قانون بنگاه عمران و  1335در سال 
تصويب رسيد. ماده يك اين قانون اموراجتماعي و عمران روستاهاي كشور را  دهات به

 گذاشت كه تحت راهنما يي و نظارت بنگاه عهده انجمن هاي ده و بخش و شهرستان به
 ستا راانجام دهند. انجمن ده مديريت رو امور اجتماعي و عمران دهات وظا يف خود را
 شامل يك نفر از طرف مالك يا مالكين، برعهده داشت كه در هر دو سال از پنج نفر

زارعين،  شاغل به امر زراعت به انتخاب اكثريت كدخداي ده، يك نفراز زارعين ساكن ده
 باشند، با توافق مالك و زارع تشكيل مي شد . و دو نفر از زارع ين كه معتمد محل

درصد از بهره  5مالكين از محل دريافت  »ار كردن قدرت اين قانون ظاهرا جهت مه
در اجر اي برنامه هاي عمراني در روستاها  مالكانه و استفاده از نيروي انسا ني روستاييان

عمران و آباد ي روستاها وضع شده است .  گنجاندن فلسفه مشاركت روستاييان در و
سپردن كار مردم به مردم، مسئله  جملهقانون ادعاه اي تازه اي را در برداشت ، از  اين

تعاون روستايي. اما از طرفي اعضا  براي اعضا انجمن عمران و توجه به مسئله انتخابات
درصد بهره مالكانه ضمانت اجرا يي  5نماينده مالك بودند و همچنين وصول  ي انجمن
 1338). در سال  22، ص  1372طالب ، (تشكيل انجمن معموال صور ي بود  نداشت و

امور  به تصويب رسيد كه هدف اصلي آن پيشبرد »شوراها ي كشاور ز ي « قانون
 كشاورزي و روستاييان بود. كشاورزي با همكار ي ميان وزارت

روش مديريت روستايى و سيستمى كه براى روستاهاى ايران در  نكتة مهم تر اينكه 
 نداشت. چندانى هاى قبل از آن تفاوت نظر گرفته شده بود، با دوره

به طور كلي در اين دوران تاريخي دولت جاي پاي محكمتري در جامعه روستايي يافت 
ده شد بر اثر خدف مالكان يكپارچگي و به هم  و به طور كلي جايگزين مالكان در

آشفتگي در  پيوستگي ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي روستا از ميان رفت و نوعي
كوشيد با گسترش شركت هاي  . دولت در اين سالهاساختار مديريت روستا بروز كرد

كدخدا به دهبان تغيير نام داد و  جايگزين مديريت قبلي كند. را تعاوني اين نهادها
اگرچه قانون اجازه مي  منشأ قدرت دهبان نيز به لحاظ صوري به روستاييان انتقال يافت

اما نفوذ دولت امكان كه مردم از طريق انجمن ده در تعيين كدخدا دخيل باشند  داد
مردم مي گرفت. بدين ترتيب مديريت روستا تجزيه شد و بخش هاي  مشاركت را از

 ). 48-1376،44طالب، ( موازي متداخل در اداره امور روستا ظهور كرد

 
 1340تا  1320مدل مديريت روستايي در دوران پهلوي دوم از              

 1340ل جمع بندي و نتيجه گيري مديريت تا سا
 چند بعدي بودن مديريت •

 انتخاب افراد تصميم گير و مؤثر در سطوح مختلف •

 پرداخت هزينه هاي عمراني و توسعه اي توسط خود مردم •

 يكپارچگي مديريت ( كثرت در عين وحدت، وحدت در عين كثرت) •

 از اصالحات ارضي تا پيروزي انقالب اسالمي -3

اجتماعي  به مداخله در ساخت اقتصادي وتصميم  با تثبيت حكومت محمد رضا شا ه، دولت
اصالحات ارضي  مهم ترين اقدام انجام اصالحات ارضي بود ، جامعه ا يران گرفت . در آن دوران

لغو سيستم ارباب و «  .انجاميد به طول 1353در چهار مرحله تا سال  آغاز و 1340در سال 
ت . مراحل دوم و سوم به انجام گرف همچنين محدود يت مالكيت، در مرحله اول رعيتي و

 اجاره داري گرديد و در مرحله چهارم موجب لغو سيستم مزارعه (سهم بر ي) و ترتيب
تصميماتي در زمينه زمين هاي وقفي غيرقابل فروش و باغات گرفته شد و باعث از بينرفتن 

 . ) 190، ص  1369وثوقي، (  »نظام اجاره داري وقفي و غارس و مالكي شد
ملكي  نسبت بهره برداري هاي  « را از ميان برد و رعيتي -روابط سنتي اربا ب اصالحات ارضي

اراضي كشاورز درصد  90درصد به  26درصد و نسبت اراضي آنها را از  93درصد به  33را از 
و توسعه انواع  پيدايش انواع بهره بردار ي هاي دهقاني و رشد ي افز ايش داد و زمينه را برا ي

(  كرد و انبوه كشاورزان بي زمين را به حال خود رها ساخت ي تجار ي آمادهبهره بردار ي ها
 .)  12، ص  1367اشرف ، 

به  دو هدف عمده را در روستاها 1351تا  1341انجام مراحل سه گانه اصالحات ارضي از سال
ديوان  نمود قدرت مالكين و ديگري گسترش نظام انجام رساند : يكي حذف تدر يجي و تغيير

و انزواي  رهبري جامعه روستا يي به شدت متالشي شد ساالر ي و حذف كدخدا كه با حذف او
اين ).  100، ص 1380موجب گرديد (حسيني ابري،  انفرادي شدن خانوارها ي روستايي را

نظام « آيد: نخست پديد جداگانه متولي كشاورز ي در كنار يكديگر اقدام سبب شد تا دو نظام
). اين تحوالت مديريت  172،ص  1367مهدوي، ( »نظام سرمايه داري « و ديگري »معيشتي 

قانون تشكيل «نيز در برگرفت و موجب تصويب قوانيني جديد شد. نخستين قانون  روستايي را
به تصويب  1342بود كه در سال  »عمران دهات انجمن هاي ده و اصالح امور اجتماعي و

كرده بود ،  ين را از صحنه زندگي روستايي حذفمالك رسيد . از آنجايي كه اصالحات ارضي
 شرايط جديد تدوين گردد .  الزم بود تا قوانين جديدي براي

كشور برنامه هاي اصالحات روستايي را  موظف بودند تا زير نظر و هدايت وزارت اين انجمن ها
مقرر  توجهي نشد وبه مقام و موقعيت كدخدا  انجام رسانند . براي نخستين بار در اين قانون به

 اداره شود.  گرديد امور عمومي ده به شكل شورايي
قانون «روستايي را متأثر ساخت  در اين دوره به تصويب رسيد و زندگي از د يگر قوانيني كه

آنجايي كه وزارتخانه ها و سازمان هاي  بود. از  1343در سال »  تشكيل سپاه ترويج و آباداني
 مسئوليت بخشي از امور عمومي روستاها را رنامه اصالحات ارضيدولتي پس از شروع ب مختلف

 قانون مذكور 6مشكل ساز شده بود ، ماده  بر عهده گرفته بودند و هماهنگي ميان آنها
 با وظايف ايجاد هماهنگي و تعيين خط مشي را  »شوراي هماهنگي امور روستاها « تشكيل

 كلي پيش بيني كرده بود . 
قانون « در اين دوران به تصويب رسيد، بايد به بط با مديريت روستايي كهديگر قوانين مرت از

به  اشاره كرد . ماده يك اين قانون مقرر كرده بود كه 1344مصوب سال  »تشكيل خانه انصاف 
دادگستري به تدر يج  منظور رسيدگي و حل و فصل اختالفات ميان ساكنان روستاها ، وزارت

اين قانون  ».نام خانه انصاف برا ي يك  ا چند ده تشكيل مي دهدبه  و با اعالم قبلي شورايي
اختالف ميان اهالي به تشكيالت  سنتي كدخدا را كه عبارت بود از حل يكي از وظا يف

 روستاييان انتخاب مي شدند، اما وزارت واگذار كرد كه اگر چه اعضاي آن از ميان جديدي
 نها نظارت داشت و مي توانست آنها را منحلآ دادگستري به عنوان تشكيالتي دولتي بر كار

 نمايد. 
كه موجب  دخالت هاي دولت در امور روستاها بود. اتفاقي تصويب اين قوانين نشان از افزايش

سازوكارهاي نوين  تدريج تضعيف و از ميان بروند. اما جايگزيني مي شد سازوكارهاي سنتي به
 به جاي انواع سنتي به

 ماهيتي شهري داشتند، از اداره امور روستا و مأموران دولتي كهراحتي صورت نپذيرفت و 
بيشتر  رابرت چمبرز ، تجربه مستقيم و بي واسطه ارتباط با روستاييان ناتوان ماندند . به تعبير

با توسعه  مراكز روستايي محدود مي شد و برخورد آنها آنها به ديدارهاي كوتاه و سريع از
روستايي  تغييرات پي در پي قوانين ). 15ص ،  1376برز ،روستايي سياحت گونه بود (چم

 نيست. تشكيالت نوين از كار آيي الزم برخوردار نشانگر اين موضوع بود كه
»  اصالح قانون تأسيس وزارت آبادا ني و مسكن « با تصو يب قانون 1346در سال 

هاي مختلف و عمدتا اين از سوي وزارتخانه  تمامي امور مربوط به روستاها كه تا پيش از
 . و مسكن تمركز يافت وزارت كشور انجام مي شد، در وزارت آباداني

آيين نامه اجر ايي مربوط به وظائف « يك همين قانون وظيفه تهيه تبصره يك ماده
مسكن گذاشت.  را برعهده وزارت آباداني و »  آباداني روستاها انجمن ده در باره امور
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خود به سبب بند احصا كرد كه در نوع  40انجمن ده را در  ماده يك آ يين نامه وظا يف
بايد به  ده بي نظير است . از و ايف جد يد انجمن ده بيان وظايف متعدد براي انجمن

 خود ياري و مشاركت در اجرا ي طرح هاي موارد ي همانند تشو يق ساكنان ده به
 ن هاي دهات مجاور برا يمساعي با انجم آباداني و نوساز ي، ايجاد همكار ي و اشتراك

قانون تشكيل ( اشاره كرد. اين قانون بر خالف قانون قبلي،، استفاده از تجربيات آنها
بار د يگر به  )1342اجتماعي و عمران دهات مصوب سال  انجمن هاي ده و اصالح امور

و ماده  10ده توجه كرده بود و در مواد ي مانند ماده  نقش كدخدا در اداره امور عمومي
 وظايفي براي او معين كرده بود 11

 به جاي »قانون تشكيل وزارت تعاون و امور روستاها «  با تصويب 1349در ماه آخر سال 
بار ديگر امور مربوط به روستاها در هم ادغام »  وزارت اصالحات ارضي و تعاون روستايي«

خصوص  زارتخانه جديد درروستاها واگذار گرديد . و و اين بار به وزارت تعاون و امور
هفتاد و دو  را در  »قانون تشكيل انجمن ده و دهباني « 1353مديريت روستايي در سال 

مأمور دولت  مجلسين رساند . دهدار بر اساس اين قانون ماده و نوزده تبصره به تصويب
 بود كه حقوق او را نيز دولت مي پرداخت.

قانون تغيير نام وزارت كشاورزي و « بايد به از آخرين تغييرات در زمينه مديريت روستايي
 » كشاورزي كشور كشاورزي و عمران روستايي و تجديد سازمان منابع طبيعي به وزارت

به تصويب مجلسين رسيد . اين قانون اگرچهاشاره مستقيمي  1356نام برد كه در خرداد 
 به مد يريت روستايي نداشت ،

وزارتخانه  وزير و وزرات تعاون و امور روستاها به به اما وظايف و اختيارات و تكاليف مربوط
تشكيل  اين وظايف بايد به وظا يف مندرج در قانون جد يد واگذار گرديد كه از جمله
بازيگران  اشاره كرد. تغييرات مكرر قانون و ورود 1353انجمن ده و دهباني مصوب سال
ساده بدل به  سازوكاري سنتي ومديريت روستايي را از  جديد به صحنه مديريت روستا ،

فرصتي  1357سازماني بوروكراتيك با بازيگرانمتعدد ساخت كه به دليل وقوع انقالب سال
 براي پياده شدن پيدا نكرد .

 
 از اصالحات ارضي تا انقالب اسالميمديريت روستايي  مدل

 كرد تا نقشي در مديريت در دوران حكومت پهلوي، دولت عليرغم آن كه تالش مي
روستاها ايفا نمايد، ولي مالكان همچنان قدرت اصلي در روستاها محسوب مي شدند . با 

كه طي سه مرحله اجرا گرديد، از اقتدار مالكان  1340اصالحات ارضي در سال  اجراي
ترويج، سپاه بهداشت، انجمن ده، خانه انصاف  كاسته شد و نيروهاي دولتي در قالب سپاه

روستايي نيز  روستاها حضور يافتند و شركت هاي تعاوني و خانه فرهنگ روستايي در
جهت پر كردن خالء مديريت مالي كه با كوتاه كردن دست مالكان در روستاها بوجود 

). اما متأسفانه اين نهادها به جهات  35، ص  1377گرفتند (مهدوي  آمده بود ، شكل
 را جبران كنند . مالك  متعدد نتوانستند خالء بوجود آمد ة ناشي از عدم حضور

 پس از پيروزي انقالب اسالمي -4
با پيروزي انقالب اسالمي و انحالل مؤسساتي مانند سپاه دانش، ترويج، بهداشت، خانه 

مديريت در روستاها به وجود آمد تا اينكه با تشكيل  انصاف و انجمن ده مدتي خالء
پس از استقر ار  و 1358نهادهاي جهاد سازندگي براي سازندگي روستا در خرداد ماه 

مربوط به مديريت  سه قانون 1375تا  1361ايران، از سال  نظام جمهور ي اسال مي
 روستايي تصويب شد.

مصوب سال »  قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري«قانون نخست با عنوان 
 » شور اي اسالمي « مديريت روستايي را بر عهده نهاد جديدي واگذار كرد كه، 1361

 بود. مدت اعتبار شورا دو سال بود . ابهام داشت و جانش ين ا نجمن ده شده روستانام 
روستا بود . دهبان مقامي بود كه در آخر  قانون وضعيت مقام مجر ي تصميات شورا ي

اجرايي در روستا داشت ، اما در قانون  قانون مديريت روستايي قبل از انقالب وظيفه ين
روستا در نظر گرفته نشده بود ؛  ي در نظام مديريتمقام داراي نقش اجراي جديد،

شوراها پديد آورد . قانون دوم  سال هاي بعدي مشكالت بسياري را براي ابهامي كه در
، »  قانون اصالح قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري « نيافت كه فرصت اجرا

افزايش يافت، اما چهار سال  بود . وفق قانون مدت اعتبار شورا به 1365مصوب سال 
بسياري از روستاها شوراها  اجرايي مديريت روستا توجهي نشد. در بازهم به مقام

نبود. جهاد سازندگي كه  بودند، اما سازوكار اجرا ي تصميمات مشخص تشكيل شده
را متولي امور روستايي مي دانست، براي حل اين مشكل اقدام به  پس از انقالب خود

هميار . «در تعداد ي از روستاهاي كشور كرد»  ر روستا ييخانه هاي هميا«تشكيل 
مقام خود منصوب  اسالمي معرفي و با حكم جهاد سازندگي بهاز سوي شوراي  » روستا 

هميار داشته باشند. او نفر و باالتر مي توانستند  1500جمعيت  مي شد . روستاهاي با
عمراني، بهداشتي، خدماتي و ...  مصوبات شورا موظف بود برنامه ساالنه عالوه بر اجراي

روستا اعالم نمايد. اين طرح تا پا  جهت بررسي و تصو يب به شورا ي اسالمي را تهيه و
). همچنين  1371سعيدي رضواني ،  ادامه داشت (ايماني جاجر مي و 1370يان سال
داليلي مانند فقدان مشروعيت  از روستاهاي كشور كه شوراها ي اسالمي به در برخي

مشاركت و همكار ي روستاييان  ضعف مديريت، زمينه و توان الزم برا ي جلب دمي يامر
شوراي « را وادار كرد تا» بنياد مسكن انقالب اسالمي « نهادي ديگر يعني را نداشتند،

روستايي را تشكيل دهند. مرور شرح وظايف » دفتر عمرا ن «  و »بهسازي  عمران و
چنداني ميان اين دو تشكيالت مگر  مي دهد كه تفاوتو خانه هميار نشان  دفتر عمران

 نداشت. ارتباط آنها با شورا ي اسالمي روستا وجود در نحوه
قانون تشكيالت، وظايف و انتخاب شوراهاي «  با عنوان 1375آخرين قانون در سال 

به تصو يب رسيد. بر اساس اين قانون، مديريت  » شهرداران اسالمي كشور ي و انتخاب
نفر  1500تا  شوراي اسالمي است. اين شورا در روستاهاي روستايي همچنان بر عهده

برخالف دو  نفر عضو دارد . در اين قانون 5نفر  1500نفر عضو و بيش از 3جمعيت 
 »دهيار « مديريت روستايي بر عهده مقامي با عنوان قانون قبلي مسئوليت اجرايي

دهيار  سال انتخاب مي شود . صدور حكم 4 مدت گذاشته شده كه از سو ي شورا براي 
 با بخشدار و عزل او با شوراست .

 
 )1376 -1357مدل مديريت روستايي درجمهوري اسالمي ايران (

« با تصويب قانوني به نام  1377در سال  مشكالت اجرايي مديريت روستايي سبب شد
كشور اجازه داده به وزارت  » قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور

تأسيس كند. بر اساس » دهياري « به نام  شود تا برا ي اداره امور روستاها سازماني
 با درخواست اهالي و به صورت خودكفا با قانون، دهياري ها با توجه به موقعيت محل و

 عمومي غير دولتي تأسيس مي شوند. شخصيت حقوقي مستقل و به عنوان نهاد
 شهرداري ها هستند و هردو به عنوان نهاد عيت حقوقي هماننددهياري ها از نظر موق

شرايط حاضر ، عالوه بر شخصيت  محسوب مي شوند. پس در عمومي غير دولتي
ديگري به نام دهياري وجود دارد .  شوراي اسالمي روستا، شخصيت حقوقي حقوقي

 در موردشهرداري ها به وزارت كشور  توجه اينجاست كه وابستگي تاريخي نكته قابل
 قانون مذكور تصو يب اساسنامه و تشكيالت و 2دهياري ها نيز تكرار شده است . تبصره 

وزارت كشور با همكار ي سازمان امور ادار  سازمان دهياري ها را منوط به تهيه از سو ي
اين اساسنامه در تاريخ هشتم اسفند  تصو يب هيأت وزيران كرده كه استخدامي و ي و

هر دهياري را دارا ي درجه  هيأت وزيران رسيد. اساسنامه مذكورتصويب به  1380
وسعت روستا تعيين خواهد  با توجه به حجم كار، درآمد، جمعيت و دانسته است كه

دهيار و دهياري در نظر گرفته بند براي  47اساسنامه وظ ايف متعدد ي در  شد. وفق
 ).133-137، صص  1386عبداللهي و اكبري، ( شده است.
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 تاكنون) 1377دل مديريت روستايي (م

به طور كلّى بررسى روند مديريت روستايى ايران در دورة پس از انقالب از جنبة قوانين 
تحوالتى در اين دوره نسبت به دور ههاى قبل صورت گرفته،  نشان مى دهد كه اگر چه

 صحيح و هدفمند در سياستها و ليكن بررسى عملكردها گوياي آن است كه بينش
 هاى كالن در مديريت روستايى برقرار نبوده است. برنامه

در حال حاضر كه نيازمند توجه از سوى  روستائى چالش هاى اساسى مديريت
 دولت است، به شرح زير مي باشد:

 مديريت واحد روستائى -الف
يكى از مشكالت اصلى مديريت شهرى كشور پراكندگى مسئوليت مديريت شهرى در 

 ان هاى دولتى ونزد سازم
شهردارى است. شكل مطلوب مديريت شهرى ايجاب مىكند كه شهردارى مسئوليت 

پاية دمكراتيكى و انتخاب ىاش داشته باشد. مديريت  مديريت شهرى را با توجه به
همان ابتداء بر پاية  روستائى كشور كه روزهاى آغازين خود را مىگذراند، بايد از

عنى رهبرى دهيارى نسبت به ساير سازما نها به فعاليت مديريت واحد روستايى ي
قانونى با تهية لوايح و طرح هاى الزم و توجيه مقامات دولتى و محلّى  بپردازد. تصريح

در اين خصوص الزامى است.  به ويژه اعضاى شوراهاى اسالمى روستا و دهياران
 ره گيرى مؤثّر و بهينه ازهمچنين براى پيشبرد مؤثّر تقاضاهاى مديريت روستائى و به

امكانات و ظرفي تها الزم است تا اجاره و امكان تشكيل اتحاديه هاى محلّى مديريت 
 داده شود. روستائى و يك اتحادية سراسرى

 منابع مالى پايدار -ب
يكى از چالش هاى اصلى تمام نهادهاى محلّى، داشتن منابع مالى كافى و پايدار براى 

 اگرچه ارائة خدمات است.
منابع مالى چندى براى دهيار يها پيش بينى شده، اما الزم است تا با انجام مطالعات 

پايدار باشند مانند درآمدهاى ناشى از گردشگرى،  الزم منابع درآمدى ديگرى كه
از منابع است.  شناسايى و تعريف شوند. موضوع ديگر، بهره ورى يا استفادة بهينه

استفاده از فن آوري هاى مؤثّر و تعمير و نگهدارى از افزايش دانش هاى تخّصصي، 
دهد. تعريف و عملياتى ي كه هزينه هاى دهداري ها را كاهش م ابزارهاى مناسبى است

 تخّصصى است كه بايد انجام گيرد. ساختن اين ابزارها نيازمند مطالعات و پژوه شهاى
 مشاركت مردم محلّى -ج

لّى هستند كه مشروعيت و كارآمدى آنها رابطة دهدارى و شوراى روستا، نهادهاى مح
مردم محلّى دارد. شناسائى الگوها و مدل هاى مشاركت  عميقى با حضور و مشاركت

تجربه هاى فرهنگى و سنّت هاى  ويژه اجتماعات كوچك و بازشناسى و بهره گيرى از
و فاصله  شايسته گام هاى مهمى است كه بايد براى ايجاد ماهيت مشاركتى دهياري ها

مدل هاى بوروكراتيك ديوانى برداشته شود. اين گام ها نيازمند زمين ههاى مطالعاتى  از
مانند فرهنگ مدنى و سرماية اجتماعى هستند كه  و پژوهشى به ويژه مباحث جديدى

 تاكنون به آنها توجهى نشده است.
 آموزش نيروى انسانى -د

است كه موفّقيت سازمان را تضمين  نيروى انسانى مطلّع و آموزش ديده از عواملى
كه مهم ترين نقش را در موفّقيت دهيار يها ايفاء مى  مىكند. دهياران افرادى هستند

مديريت روستائى كشور  كنند. از اينرو داشتن دهياران آموزش ديده از نيازهاى اساسى
 نياز و است. شناسائى نيازهاى آموزشى، تعريف سرفصل هاى آموزشى و دور ههاى مورد

امكانات و ابزارهاى آموزشى اقداماتى هستند كه انجام آنها نيازمند برنامه ريزى و 
نشريات آموزشى و يك نشرية تخصصى سراسرى براى  مطالعه است. انتشار كتاب ها و

كه به چالش آموزشى  رسانى اقدام ديگرى است دهيارى با ماهيت آموزشى و اطال ع
 پاسخ خواهد داد.

 ات، ابزارها و تأسيساتتجهيز -ه
ارائة خدمات اصلى محلّى مانند تأمين بهداشت و نظافت، زيباسازى محيط كالبدى و 

تجهيزات است. كوچكى اندازة محيط سكونتگاه روستايى كاربرد  ايمنى نيازمند ابزارها و

تى الزامى مى كند. در حال حاضر اطلّاعا انواع خاصى از ابزارها را براى مديريت روستايى
از  در اين باره نيست. همچنين مسئلة كيفيت، استاندارد يكسان، ارائة خدمات پس

فروش و آموزش كاربرد، تهية برنامه هاى عملى و مديريتى را در خصوص پاسخگوئى به 
 مى سازد. چالش تجهيزاتى الزامى

 امكان پذير است تحقق برنامه ريزي مطلوب زماني: پژوهش هاي مديريت روستايي -م
اختيار برنامه ريز قرار  مدل هاي نظري براي تحليل واقعيت دركه داد ه هاي كافي و
است. با توجه به  توان فراهم آور ي اين منابع را دارد ، پژوهش داشته باشد . عاملي كه

نوپا بودن ده  در خصوص مد يريت امور عمومي روستا و فقدان منابع كافي پژوهشي
جدي  مراكز تحقيقاتي در ا ين خصوص فعاليت هاي ها و ياري الز م است تا دانشگا ه

ساختاري و  شناخت تجربيات جهاني و مشكالت مانند تعريف پروژه هاي تحقيقاتي براي
 .رسانند عملكرد ي دهياري ها را به انجام

 نتيجه گيري
گرة مديريت روستايى در ايران طى چند دهة گذشته و شايد در يكصد سال اخير در 

فرهنگى يكى از مهمترين و حساس ترين معضل و  سى، اجتماعى، اقتصادى وابعاد سيا
يك از  ريزان و متخصصين بوده است. اين مسئله همان قدر كه در هر چالش برنامه

لمتون اساس  ابعادش اهميت فوق العاده اى دارد، براى روستا و روستائيان كه به گفتة
 حائز اهميت مي باشد. استوار است، حيات اجتماعى ايران بر آنها

مديريت روستايي در ايران نشان مي دهد كه پس از اصالحات ارضي ، بررسي تحوالت
نهادينگي و پايداري در مديريت وجود نداشت و  1370تا اواخر دهه  1340در دهه 

دهياري هاي خودكفا در  سياست هاي مديريت روستايي بسيار متغير بود. تأسيس
براي آخرين تحول انجام شده  1380آنها از ابتداي دهه  روستاها و گسترش سريع

 .ساماندهي مديريت روستايي است
اين مديريت همواره با چندين مشكل مواجه بوده است. البته الزم به ذكر است اين 

مي كرده است كه باعث عدم توجه وافي به  مديريت مسائل پشت پرده اي نيز دنبال
مديريت در  ، فرهنگي و... دراجراي صحيح اينپيش زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي

روستاها شده است. ازمسائل پشت پرده مي توان به اهتمام دولت و بوروكراسي دولتي 
تحكيم پايه هاي سياسي خود نام برد و ديگري تبديل  براي ورود به روستاها و

ا داخلي و در يك معن روستاييان به مصرف كنندگان توليدات مصرفي چه غربي و چه
ورود در نظام جهاني سرمايه داري، باتوجه به موانع وتنگناهاي ساختاري اعمال مديريت 

كشور براي خروج از وضعيت كنوني وگام نهادن در راهي جديد و اصولي  روستايي در
 مي توان مواردي به شرح زير را پيشنهاد كرد:

يي و برنامه توجه اساسي وجدي به تجربه هاي گذشته در حوزه هاي مديريتي، اجرا
تجربه ي اجتماعي صورت گيرد و از تكرار اشتباهات  ريزي به طوري كه نوعي انباشت

 پرهيز شود.
اصالح نظام متمركز برنامه ريزي و تصميم گيري و اجرايي در حوزه ي مديريت 

 روستايي.
برقراري رابطه اي منطقي و نظام مند ميان همه متوليان توسعه روستايي در كشور به 

 مناطق روستايي جلوگيري به عمل آيد . كه از اعمال آشفته مديريت برطوري 
روستايي و توجه به برنامه ريزي فضاي درون –توجه به مديريت يكپارچه شهري 

بين شهر و روستا وجود دارد و توسعه هريك  مناطق، چراكه ارتباط متقابل اثر گذار
 منوط به توسعه ديگري است.

ها و مديريت روستايي از رهگذر وضع عوارض در بخش هاي ارتقاي توان اقتصادي شورا
صنايع در محدوده روستا و نيز افزايش سهم مشاركت مردم  توليدي، خدماتي، مسكن و
 در توسعه مناطق روستايي.

 تبيين جايگاه مشخص و مناسب براي مديريت روستايي در نظام مديريت كالن كشور .
ايي كه نقش موثري در اعمال مديريت از مهاجرت نيروهاي فعال روست جلوگيري

 حمايتي وتشويقي. روستايي دارند از طريق سياست هاي
توجه به تثبيت نظام مديريتي در سطح مناطق روستايي و پرهيز از تغيير و تحول مكرر 

 مديريتي . در سياست ها و برنامه هاي
هزينه  -د قطعاً هيچ روستا و يا واحد سكونتگاهى بدون داشتن نظام متناسب درآم

اينروست كه روستاهاى ايران عليرغم تمامى اقدامات و  قادر به ادامة حيات نيست و از
دست كم مهاجرت هاى  فعاليت هاى انجام شده در دهه هاى قبل، متروك شده و يا
هزينه به معناى داشتن  -بسيارى از آنها به شهرها صورت گرفته است؛ نظام درآمد 

و مستمر براى سكونتگاه هاى روستايى (بعضاً مانند شهرها) و سازمان يافته  درآمدهاى
مراكز روستايى است. اين نظام مدام كه  هزينة مدبرانه براساس نيازها و اولويِت ها در
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رسمى  نارسا و فاقد خودگردانى الزم است، ضرورى است تا از سوى دولت و متولّيان
ند حمايت از شهرها) مى توان به حمايت و هدايت شود و متأثّر از همين حمايت (مان

 دوام روستاها اميدوار بود.
هزينه در روستاهاى ايران و سپردن  -نكتة حائز اهميت آنكه با داشتن نظام درآمد 

بر اي نكه جايگاه قانونى شوراها تثبيت م ىشود،  اين امر به شوراهاى اسالمى، عالوه
چشمگير  رى شوراها افزايشضمانت اجرايى نياز سنجى و اولويت هاى تصميم گي

يافته و متأثّر از اين امر م ىتوان بر روند نامطلوب مديريت روستايى در ايران تأثير 
 گذاشت. شگرف و مثبت

به منظور موفّقيت بيشتر در مديريت روستايى و براى انجام امور مربوط به مسائل 
تشكيل تعاوني ها به صورت اقدام شوراهاى اسالمى به  اقتصادى و كشاورزى، اهتمام و

ي زيرساختى روستا نيز م سازمان خاص ضرورى است. همچنين در بخش هاى ديگر
هزينه عمل  -توان به صورت تشكيل گرو ههاى عمرانى و بهسازى متأثّر از نظام درآمد

 كرد.
تشكيل دهياري ها براى روستاها امرى ضرورى بنظر مى رسد؛ ليكن توجه به اين 

اعتبارات الزم و مستمر و عدم ضمانت اجرايى در  ي ها بدون داشتننكته كه دهيار
خواهند شد، ضرورى  فعاليت ها احتماالً دچار سرنوشتى مانند مديريت روستايى ايران

تر است. بنابراين اتّخاذ رو شهاى صحيح براى تأمين اعتبار دائمى براى دهيار يها و 
ب قوانينى در جهت باالبردن جايگاه نيروهاى متخصص به همراه تصوي استفاده از

 آن به نظر حياتى است. هاى دهيار يها و تقويت ضمانت اجرايى برنامه
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