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 چکيده
مدیریت روستایی در ایران همواره به عنوان یکی از مباحث بحث برانگیز مورد توجه سیاستگذاران و 

برنامه ریزان ملی و منطقه ای مورد توجه قرار داشته است. مناطق روستایی در ایران از پراکنش 

ا درصد روستاه 06درصد جمعیت روستای در  06جغرافیای و جمعیتی مناسبی برخوردار نبوده و 

قرار گرفته اند. از سوی دیگر بسیاری از روستاهای ایران آستانه جمعیتی الزم را برای تشکیل یک 

مدیریت نظامند روستایی، دارا نمی باشند. انتخاب مدیر و رویکردهای نظارتی در جوامع روستایی 

نظارت بر  همواره مورد مناقشه بسیاری از صاحب نظران بوده و طی چند دهه اخیر فرایند انتخاب و

مدیر روستایی همواره در حال تغییر بوده است.این مطالعه با هدف برررسی نقادانه چالش های 

مدیریتی در جوامع روستایی بصورت کیفی و با استفاده از تکنیک تحلیلی و بررسی نقا قوت و ضعف 

رسی مورد برصورت پذیرفته است. در قدم اول سیر تاریخی مدیریت روستایی و نقاط قوت و ضعف آن 

قرار گرفته و به تبیین جایگاه نظارتی مردم، سازمان ها در مدیریت اصولی روستاها اشاره شده است. 

با توجه به مطالعات صورت پذیرفته و مشاهدات میدانی و مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران، 

بودن صرف  مشخص شد عدم بهره مندی واقع از مردم در مدیریت، نظارت های سطحی و پاسخگو

مدیر روستا به شوراهای محلی و تعامالت و رابطه بازی در انتخاب مدیر روستا از مهمترین مباحث 

سازمان  توسط *دهیاراننظام مدیریت روستایی در ایران می باشد. از سوی دیگر تغییر در نظام ارزیابی 

متولی )وزارت کشور(، واگذاری انتخاب دهیار به مردم و حمایت و ایجاد مشوق های مالی و انگیزشی 

 از مهمترین پیش شرط های مدیریت اصولی در جوامع روستایی می باشد.

  .مدیریت روستایی، شورای روستایی، نظارت روستایی، رضایت مندی اژگان کليدي:و
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 2 سيبه حسينین،  1 حسين زینتی فخرآباد

 .کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران 1
 .دانشجوی دکتری برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی 0

 
  نام نویسنده مسئول:

 حسين زینتی فخرآباد

نقدي بر چالش هاي مدیریتی در جوامع روستایی ایران 

 با تکيه بر راهبردهاي نظارتی و عملياتی
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 مقدمه
به عنوان کلید واژه توسعه ملی، همواره مورد توجه برنامه ریزان ملی و منطقه ای قرار گرفته است. به بیان دیگر رشد و توسعه  روستا

یکی از مباحث کالن در حوزه توسعه روستایی، مقوله مدیریت جوامع روستایی می هر کشوری در گرو توجه به مناطق روستایی نهفته است. 

نون کباشد و از دیرباز تا کنون شیوه انجام امور مدیریتی در روستا، مورد مناقشه روستائیان و دولتمردان قرار داشته است. مناطق روستایی تا

ها و در حال حاضر  دهبان ، مدیریت کدخدایی همترین شیوه ها می توان بهشیوه های مدیریتی متعددی را به خود دیده است که از جمله م

درصد آبادی های کشور  ۰6دهستان در کشور توسط دهیاران اداره و این بدین معناست  ۲0۷۲0" .ان اشاره کرد دهیار می توان به

دهستان در کشور توسط دهیاران  ۲0۷۲0، 061۰بر اساس آمار منتشر شده توسط معاونت امور دهیاری ها در سال  "می باشد دهیاری دارای

آبادی می باشد. سپردن مدیریت روستا به  ۰۱۲1۲ت که تعداد آبادی های ثبت شده توسط مرکز آمار ایران اداره می شوند و این در حالی اس

اما نحوه انتخاب و امور اجرایی و ارزشیابی عملکرد دهیاران همواره مورد نقد  می شود  ، فرایندی مردم مدار محسوبدهیاران در کلیت موضوع

در واقع فرایند مدیریت روستایی در ایران  .(061۰:10)ماهنامه دهیاری،زه روستایی قرار داشته استو کنکاش صاحب نظران و برنامه ریزان حو

نگرشی بر مدیریت روستایی چین با ( در مطالعه ای با عنوان 0611همواره مورد بحث بسیاری از صاحب نظران بوده است. فرهاد صامت )

زمانی اولیه مدیریت روستایی در کشور چین بر اصول سنتی حاکم بر جامعه استوار در سه مقطع به این نتیجه رسید که  رویکرد حکمروایی

بوده است، ولی بعد از وقوع انقالب دوم در چین، مدیریت روستایی و حکمروایی محلی در کشور چین دستاوردهای چشمگیری داشته و از 

امور فرهنگی روستاها، افزایش مشارکت مدنی و انتخابات آزاد  اجتماعی، افزایش مشارکت در-جمله سبب شکوفایی روستاها از نظر اقتصادی

کشور به  پراکندة و کوچک روستاهای در روستایی مدیریت استقرار هایدر رابطه با چالش 061۲. دربان آستانه در روستاهای چین شده است

وح بودن سطح اشتغال، سطبودن سطح سواد، پایینپایینهای متعددی ازجمله تغییرات جمعیتی و پیری جمعیت، چالشاین نتیجه رسد که 

ها اند. این چالشدهی عمومی، سطوح پایین فعالیت بخش خصوصی، پراکنش و انزوای زیاد و نیز تراکم اندک جمعیتی مواجهپایین خدمات

عدم ( در مطالعه ای بیان داشتند که 061۲). آگهی و مرادی کنندامکان استقرار مدیریت روستایی را در روستاهای یادشده با مشکل مواجه می

های محلی و دولتی با دهیار، های محلی از وظایف دهیار، نگرش منفی نسبت به وی، عدم همکاری و حمایت سازمانآگاهی مردم و سازمان

دم، ضعف جایگاه قانونی ی همکاری و مشارکت خودجوش در مرهای اجرایی، ضعف روحیههای از باال به پایین از سوی سازمانتدوین طرح

( در 061۰از مهمترین مشکالت مدیریت محلی در مناطق روستایی است.کزیم نادری مهدیی )دهیار و باالخره، کمبود تجهیزات و منابع مالی 

ا و حقوق و مزایبه این نتیجه رسید که پایین بودن  واکاوی عوامل بازدارندة مدیریت نوین روستایی در استان همدانمطالعه ای در رابطه با 

همکاری نکردن مردم با دهیار از مهمترین چالش های حوزه مدیریتی در مناطق روستایی می باشد. در واقع می توان گفت مسئله اصلی در 

این مطالعه بررسی فرایندهای مدیریتی در جوامع روستایی همچون نظارت و جایگاه مردم در مدیریت روستایی و چالش های دهیاران و 

های اسالمی در مدیریت اصولی روستاها است تا بتواند حداکثر سودمندی بدست آید. با توجه به مباحث مطرح شده این مطالعه به دنبال شورا

 دستیابی به سواالت زیر می باشد. 

 روند انتخاب و نظارت بر مدیریت روستایی در ایران چگونه بوده است؟ -1

 بر دهیاران دارند؟ مردم چه جایگاهی در انتخاب، مشارکت و نظارت -0

 چه چالش های در مدیریت نوین روستایی وجود دارد و چه اقداماتی به مدیریت سودمند روستایی کمک می کند؟ -۲

 

 روش مطالعه 
این مطالعه با هدف بررسی نقادانه بر چالش های مدیریتی جوامع روستایی با تکیه بر ابعاد نظارتی و عملیاتی بصورت مطالعه ای کیفی 

استناد بر مطالعات و مدل های ارائه شده صورت پذیرفته است. در نگاه اول فرایند انتخاب مدیر روستا و نحوه نظارت بر عملکرد مدیریتی با 

مورد توجه قرار گرفته است. در قدم بعد با تکیه بر تجارب موفق کشورها برخی از چالش های مدیریتی در جوامع روستایی مورد بررسی قرار 

با استفاده از تکنیک نقطه قوت و ضعف نسبت به ارائه راهبردهای عملیاتی اقدام شده است. در قدم بعدی از طریق مشاهدات میدانی گرفته و 

و گفتگو با روستائیان، اعضای شورا، دهیاران و صاحب نظر نسبت به شناسایی موانع و مولفه های مدیریت اصولی در مناطق روستایی پرداخته 

 ه راهکارها اقدام شده است.و نسبت به ارائ

 

 مبانی نظري 
مدیریت جوامع روستایی در ایران، همواره مورد کنش ساست گذاران و برنامه ریزان منطقه ای و ملی بوده است. اولین فرایند مدیریتی 

ت ایران کدخدا به عنوان نماینده میالدی است. در ان قانون در دها 106۷در سال  و والیات  ایاالت تشکیل قانوندر نواحی روستایی، مربوط به 
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، کدخدا رسما به عنوان نماینده دولت در امور روستایی شناخته شد و 10۲۰مالک، به نظارت و اداره امور روستایی می پرداخت. در سال 

انون اصالحات ارضی وظایفی همچون امنیت، بهداشت، اقدامات عمرانی و رسیدگی به وضع معیشتی روستاها ا بر عهده گرفت. بعد از اجرای ق

، مالکیت اراضی در نواحی روستایی دچار تحوالت فراوانی شد و این عوامل موجب تضعیف مالکیت کالن و تضعیف جایگاه 1001در سال 

د نفر با انتخاب مردم و تایی 0۰6اداره امور روستایی به انجمن ده سپرده شد. این انجمن در روستاهای باالی  100۲کدخدا شد و سال سال 

، مدیریت روستایی دچار تحوالت فراوانی شد و اداره امور روستایی در مقاطع مختلف به جهاد 10۷0بخشدار انتخاب می شد. بعد از انقالب 

، 1000 بر اساس آئین نامه مصوب سازندگی سپرده شده و شورای روستایی بوسیله مردم در قالب انتخابات توسط جهاد سازندگی برگزار گردید.

دهیاران توسط شوراهای اسالمی و با امضای بخشدار محل صورت می پذیرد و یکی از ویژگی های مهم در انتخاب دهیاران، ساکن انتخاب 

  (0660:0۲)رکن الدین افتخاری،بودن در مناطق روستایی و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم می باشد

 

 
 

 : سير انتخاب مدیر روستایی در ایران2ل : فرایند انتخاب دهيار در روستاهاي ایران                                          شک1شکل 

 

اداره امور روستایی در ایران مستلزم تعامالت سازمانی مختلفی است. در وهله نخست، تبیین تعریفی جامع از مقوله مدیریت نوین 

 بهره و نمکا دقیق دارها با محلی، جوامع هایظرفیت بر ،مدیریت نوین روستایی روستایی از مهمترین پیش شرط های مدیریت روستایی است.

ها، کارکرد دقیق توسعه روستایی و محلی، مبارزه باطات و تمرکز سرمایهارت شدن جهانی با کنونی مقطع در. است متکی آن منابع از برداری

 سازندگی سرزمین تالشهای مفید و ابتکار در عمل برای گرایی است. مجموعه مدیریت باید با ارائه راهکاردر مقابل احساسات نومیدی و فرد

و مشارکت در امور را آموزش دهد. یک مدیریت محلی کارآ، فکر کردن  گراییجمع ها،ابتکار بروز محلی، توسعه درک باید محلی مدیریت  کند

افزون  تاییشود. مدیریت جدید روسهای روستایی میپروراند و عامل تحلیل مشکالت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فضادر محیط را می

. مدیریت (061۰:160)دربان آستانه، گرددهای جمعی میسر میآموزد و تمامی این موارد با با توانمندیبر ایجاد توسعه محلی عمل کردن را می

روش طور مستمر در تغییر و نوآوری است. این دار در تطابق با محیط زیست اقتصادی، بههای علمی و صالحیتهمراه با استفاده از روش

ها ایجاد نماید و تقسیم مدیریتی مدام در جستجوی کسب قدرت و جایگاه برای جوامع محلی است تا یک نظم اجتماعی جدید را برای روستا

 مفهوم یک دارای مدیریت زیرا شودنمی  طلبی پذیرفتهبسیار عادالنه قدرت و منافع توسعه در محل فراهم گردد. در چنین مدیریتی استثنا

را از این یز داشت توجه روستایی نوسازی برای روستایی نوین مدیریت به باید روستایی توسعه هایریزیبرنامه در بنابراین. است سازندگی

 طور به .(061۲:00)فیروزآبادی و جاجرمی، ریزی توسعه و اجرای آن در محیط روستا را عملی کردتوان شناخت الزم برای برنامهطریق می

 اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت قانون» تصویب دنبال به که است تشکیالتی مطالعه این در روستایی نوین مدیریت از منظور کلی

برگزاری انتخابات مردمی برای انتخاب چند 
اننفر به عنوان شورای روستا توسط روستائی

انتخاب یک نفر با رعایت  
ضوابط و شرایط از پیش  
تعیین شده برای مدیریت  

روستا

تایید 

بخشدار

 کدخدا

 کدخدا توسط مالک برای روستائیان انتخاب شده است 
 

 انجمن ده

بعد از اصالحات اراضی توسط شرکت های وقت انتخاب 

 شدند
 

 شورای اسالمی و دهیار

بعد از انقالب به انتخاب مردم شوراها انتخاب و شوراها، 

 دهیار را انتخاب می کنند
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در عرصه مدیریت   1000در سال « های خودکفا در روستاهای کشورقانون تأسیس دهیار»و نیز  100۱در سال  «شهرداران انتخاب و کشور

گذار و دهیاری به عنوان بازوی اجرایی شورا ریز و سیاستگیر، برنامهبه وجود آمده است. طبق قانون، شورا به عنوان نهاد تصمیم ایرانروستایی 

 تمدیری نوین نظام» اجرای سوی به حرکت از اینشانه غیردولتی عمومی نهاد دو این تأسیس و مسوول اجرای امور روستا شناخته شده است.

 و هاتقابلی و دهیاری قانونی مناسب جایگاه. نماید ایجاد روستایی مدیریت توسعه فرایند در شگرفی تحول تواندمی که تاس «روستاها در

ها نیز های اجرایی به عهده دهیاریکه در برنامه چهارم توسعه، واگذاری برخی از وظایف دستگاه شده باعث آن متنوع و متعدد کارکردهای

رابط میان نهادهای دولتی و مردمی، بازوی اجرایی شوراهای اسالمی در نظام مدیریت  ها به عنوان یک نهاد محلی،بینی شود. دهیاریپیش

کننده روند توسعه اجتماعی و فرهنگی، بسترساز شهرهای و تسهیالت عمومی و رفاهی، تقویت ارائه کننده بسیاری از خدمات نوین روستایی،

آینده و کنترل کننده روند مهاجرت از روستا به شهرها، حافظ امکانات زیربنایی احداث شده در نواحی روستایی و تقویت کننده روند توسعه 

تیب می توان  گفت در مقوله مدیریت روستایی وظایف و ساختارهای مختلفی مدنظر بدین تر .(061۷:00)مهدوی و نوروزی،باشندکشاورزی می

 به مهمترین آنها اشاره شده است. ۲قرار گرفته است که در شکل 

 

 
 : سير اجرایی و نظارتی بر مدیریت روستایی در ایران3شکل 

 

 تحليل و بحث
روستائیان و کارشناسان بوده است به گونه ای که بر اساس برخی از ارزیابی روند انتخاب و نظارت بر عملکرد دهیاران همواره مورد انتقاد 

های میدانی صورت گرفته مشخص شده است عمده انتخاب دهیاران نه برمبنای صالحیت علمی و مدیریتی بلکه برمبنای آشنا بازی و تعامل 

ورود جوانان با انگیزه و کارآمد، همچنان شاهد انتخاب با وجود گسترش سطح تحصیالت دانشگاهی و  .داشتن صرف با شوراها می باشد

یکی دیگر از معضالت حوزه مدیریت روستایی، نحوه نظارت بر عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام  .دهیاران بصورت عالیق فردی و گروهی هستیم

ته شده است که این خود می تواند نوعی الگو شده دهیاری ها می باشد که وظیفه نظارت و عملکرد دهیاری بر عهده شوراهای اسالمی گذاش

برداری کوکورانه از مدل شهرداری در مناطق شهری می باشد که باید در نظر داشت که جوامع شهری با جوامع روستایی تفاوت های آشکاری 

اما در مناطق روستایی عمده  دارند در جوامع شهری عمده انتخاب ها اغلب بر مبنای برنامه کاری و صالحیت های اجرایی و کارآمدی است

   .انتخاب های بر مبنای نسبت های فامیلی و خویشناوندی صورت می پذیرد و عمده انتخاب دهیاران بر مبنای روابط خویشاوندی است

امور در قانون  "عدم مشارکت روستائیان به عنوان جامعه هدف در امور روستایی. و الگوبرداری از مدل شهرداری در جوامع شهری "

دهیاری ها، هرگونه عزل و نصب دهیاران بر عهده شوراها می باشد و مالک انجام وظیفه بر مینای رضایت شوراها بوده و کمتر عامه مردم در 

ری اآن دخالت دارند و دهیار موظف است در ابتدا خواسته های مردم را فراهم آورد تا روستائیان را و این موارد می تواند موجب بروز ویژه خو

عهدهبررامحول،سازمانیواجراییاموروظیفهروستادرنهاداین:دهيار
مختلفاموردررامردممشارکتومندیرضایتزمینهتواندمیودارد

.آوردفراهم

یی  کمیته ای منتخب از مردم که وظیفه انجام امور روستا: شوراهاي مردمی
را بصورت صحیح مورد رصد قرار داده و دهیار موظف است اقدامات اجرایی 

.خود را در قالب گزارش های زمانی به شوراهای ارائه نماید

در واقع رضایت مندی عامه مردم، هدف اصلی دهیار و  : مردم روستایی
قادات مردم به عنوان ناظر بر عملکرد دهیار می توانند انت. شورای محلی است

.و رضایت مندی خود را از هر دو نهاد متولی منعکس نمایند
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به بیان دیگر می توان گفت در بعد نظارت کمتر به جامعه هدف توجه شده است و این شاید یکی از نواقص  .شورا و دهیاری ها را فراهم آورد

ها در  فرمانداری و بخشداری مهم مدیریت روستا به حساب آید.عالوه بر نظارت شوراهای اسالمی مرجع ارزیابی تخصصی و علمی دهیاران

صالحیت های   .در سطح کالن می باشد و وجود شاخص های ارزشیابی و باز آموزی شاخصه تعیین دهیاران نمونه است وزارت کشور منطقه و

ائه شده است و کمتر از مردم جهت ارزیابی ها استفاده شده است.به گفته برخی ارزیابی کننده عمدتا بر مبنای جمعت ، کارکرد و خدمات ار

از سوی دیگر با وجود سپردن امور   . ضمانت شغلی مهمترین دلیل ناکافی بودن انگیزه الزمه جهت انجام امور دهیاری است از دهیاران نبود

گرفتن نقش دهیاران در برنامه های کالن حوزه روستایی از مهمترین روستایی به دهیاران، وجود سازمان مختلف امور روستایی و نادیده 

، راه سازی  بنیاد مسکن به بیان دیگر می توان گفت در برنامه ریزی های سازمان ها از جمله  .معضالت فرا روی دهیاران به حساب می آید

کمتر به نظر دهیاران توجه می شود و دهیاران بیشتر به عنوان مجری شناخته می شوند تا همکاری مستمر صورت  اد کشاورزیجه و

بگیرد.همچنین وجود دهیاری به عنوان حلقه واسطه روستاییان و دلتمردان شناخته می شود و باید انعکاس دهنده مشکالت و درد دلهای 

باشد که این مورد هم کمتر به آن توجه شده است و همواره دهیاران به لحاظ جلب منافع خود نمی توانند بازگو  روستائیان به افراد باال دستی

با توجه به نقطه نظرات گفته شده، ضرورت تدوین یک الگوی جامع مدیریتی روستا با مشارکت مردم،   دکننده خواسته های روستاییان باشن

از  .ران روستایی احساس میشود و سعی شود بیشتر به اقدامات عملیاتی توجه شود تا اقدامات نظریدهیاران، شوراهای اسالمی و صاحب نظ

سوی دیگر اتخاذ شیوه ای جهت دخالت دادن عام مردم بر فرایند نظارتی عملکرد دهیاران، لزوم توجه دهیاران به مباحث و فناوری های روز 

  .د نخبه و تحصیکرد روستایی می تواند مسمر ثمر واقع شودمدیریتی و تشکیل کارگروههای مشاوره ای از افرا
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 جمع بندي 
جوامع روستایی در ایران به لحاظ تامین مواد غذایی، و نزدیکی به تفرجگاههای طبیعی و فرهنگی و سکونت بخشی از جمعیت همواره 

دیریت در جوامع روستایی همواره از ضعف های بسیاری مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان ملی و منطقه ای بوده است. با این وجود م

رنج برده است. نبود نظارت واقعی بر عملکرد مدیر روستایی، وجود رابطه و باند بازی در میان شوراهای روستایی در مباحث انتخاب دهیار 

ه با رویکرد تمرکز گرانه مواجه بوده است و در همواره مورد نقد بسیاری از صاحب نظران بوده است. سیستم ارزشیابی دهیاران در ایران هموار

نظام ارزشیابی کمتر رایت مندی عامه مردم مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر از دید دهیاران روستایی، نبود مشوق های الزم برای 

نع مدیریتی برای جلب رضایت مندی دهیاران، تداخل وظایف سازمانی و نبود یک سازوکار اصولی جهت جلب مشارکت مردم از مهمترین موا

وارد زیر شامل م الزمه موفقیت دهیاران در فرایند مدیریت نوین روستایی در نگاه کلی می توان گفت حداکثری در بین روستائیان می باشد.

 :است

 لزوم دخالت دادن مردم به عنوان جامعه هدف در امور اجرایی و نظارتی روستاها -

 خ و تشکیل کارگروهای با حضور افراد نخبه و تحصیلکرده روستاییبرگزاری جلسات پرسش و پاس -

 لزوم تامین نیازهای اساسی و رفاهی دهیاران بمنظور پشتیبان جهت انجام امور روستایی -

 ضرورت برگزاری جلسات و مجامع علمی حوزه مدیریت روستایی در سطح کالن ملی و منطقه ای با شرکت صاحب نظران -

 ایده ها در وزارت کشور بمنظور جمع آوری ایده های مختلفراه اندازی بانک  -

 بازنگری در برخی از قوانین و مقررات امور مدیریتی در روستاها و همچنین استفاده از تجارب موفق کشورها
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 و اجغرافی فصلنامه بنیانی، تئوری کیفی رویکرد با روستایی مدیریت هایچالش ،واکاوی061۲مردای،خ، آگهی،ح، [1]

 1۱1-10۷ صفحه ،1۲0۲ بهار ،۲۲ شماره ،10 توسعه،دوره

 ،۲۷شماره ،1۲ دوره ها، دهیاری ماهنامه نظام، کلی های سیاست و محلی مدیریت ها،دهیاری ،0610جاجرمی،ح، ایمانی [0]

 06 صفحه

 علوم المللی بین کنگره سومین ها، دهیاری مدیریت در شایسته حکمروایی جایگاه ،1۲00 فتحی، بهروز و بهرام, ایمانی [۲]

 توسعه مرکز- کنفرانس دایمی دبیرخانه تهران، شهری، مدیریت و هنر،معماری کنفرانس اولین و شهری توسعه و زمین

 اسکوالر ساینس فناوری و علوم

 های پژوهش فصلنامه کشور، پراکندة و کوچک روستاهای در روستایی مدیریت استقرار هایچالش ،061۰آستانه،ع، دربان [۲]

 ۰1-00 صفحه ،061۰ بهار ،1 شماره ،0 دوره روستایی،

 ملی همایش دومین ایران، در روستایی توسعه مدیریت بازافرینی ،0660ح، قیداری، سجاسی ، ع, افتخاری الدین رکن [۰]

 1-10کشاورزی، جهاد وزارت تهران، جهادی، مدیریت و فرهنگ

 شماره 00 روستا،دوره محیط و مسکن فصلنامه حکمروایی، رویکرد با چین روستایی مدیریت بر نگرشی ،0616فرهادی،ص، [0]

 ۲6-۲۷ صفحات 1۲0

 11 صفحه ،۲۲ شماره ،10 دوره دهیاریها، ماهنامه ایران، در دهیاریها امار ،061۰ها، دهیاری امور معاونت [۷]

 دوره روستایی، های پژوهش فصلنامه همدان، استان در روستایی نوین مدیریت بازدارندة عوامل ،واکاوی061۲مهدیی،ن، [۱]

 06۱-1۱۷ صفحه ،061۲ بهار ،1 شماره ،0

 روستایی خوب حکمروایی هایشاخص چارچوب در هادهیاری عملکرد ارزیابی ،061۷زاده،ع، بدری مهدوی،د، نوروزی،الف، [0]

 صفحه ،061۷ زمستان ،۲ شماره ،۱ دوره روستایی، های پژوهش فصلنامه ،(اصفهان شهرستان مرکزی بخش: مطالعه مورد)
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