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باعث تغيير پارادايم به سمت حكمروايي خوب و كه شد  محلي امور اداره و مباحث مديريتي وارد 1980 دهه اواخر از حكمرواييمفهموم  – چكيده

هاي كشور به وضوح نمايان است، اما اين بخش به دليل معضالتي با نگاهي به جامعه روستايي، نقش آن در تحكيم پايه .عه پايدار گرديده استتوس
پس از بررسي مفاهيم اي تحليلي به شيوه كتابخانه -يمقاله با روش توصيفاين هايي مواجه است. بر اين اساس به ويژه در زمينه مديريتي با چالش

در و كشور با بيان نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدهاي مديريت روستايي  SWOTحكمروايي و حكمروايي خوب روستايي با استفاده از مدل 
 نهايت به ارائه پيشنهاداتي در جهت حركت به سمت حكمروايي خوب روستايي پرداخته است.

 .SWOTستايي، مديريت روستايي، حكمروايي، حكمروايي خوب رو -ها كليد واژه

1. 0Bمقدمه 

كشاورزي  توليد نظام در روستايي جامعه اهميت به توجه با
چارچوب  در تا داردمي وا را ما انكارناپذيري هايضرورت كشور،
 تر بينديشيم،عميق روستايي توسعه و روستا مقوله به ملي توسعه

 از طريق جز نسبي كفايي خود و مواد غذايي تأمين كه چرا
 تحول بايد اين. نيست ميسر كشور روستاهاي ساختن متحول
 و شرايط خدمات از منديبهره روستاييان، درآمد افزايش بر افزون

 اعمال با مهم تنها اين. آورد فراهم آنها براي نيز را زندگي مناسب
 هاي مديريتيشيوه از گيريبهره و كارآمد و شايسته مديريت

 .]1[است پذيرامكان مشاركتي
موفقيت و شكست هر سازمان در دستيابي به اهداف و انجام 
وظايفش متكي به مديريت آن است. روستا نيز به منزله يك 

فعاليت از اين اصل مستثني نيست.  -زيست يسازمان فضاي
ت روستايي جديد، به بازيگران اصلي يامروزه در فرآيند مدير

شود؛ و بازار توجه ميصحنه مديريت؛ يعني سه نهاد مردم، دولت 
زم و هماهنگي با شيوه مشاركتي در ها با نهادسازي الكه اين

ت و ارزيابي) هاي توسعه روستايي(تدوين، اجرا، نظارفرآيند برنامه
توان هدف ر فعال دارند. با اين نگرش ميمشاركت و حضو

منطقي و تنظيم شده در مديريت روستايي را ايجاد يك رابطه 
مندي و خشنودي ها و محيط براي رسيدن به رضايتميان انسان

رأس آنها وجود  ردر زندگي مردم مناطق روستايي دانست كه د

ينده و اداره امور كنوني روستا عنصري نهادي براي برنامه ريزي آ
 .]2[ضروري است
 هدايت و سازماندهي فرآيند واقع در روستايي مديريت

 و هاسازمان به دادن شكل طريق از روستايي محيط جامعه و
-هدف تأمين وسايل و ابزار نهادها و هاسازمان اين. نهادها است
 روستا مردم توسط كه هاييهدف. هستند روستايي هاي جامعه

 ].3[است شده پذيرفته و ترسيم
بر اين اساس ساختار مديريت روستايي كشور در حال حاضر 

گير و ي اسالمي روستا به عنوان نهاد تصميمهااز دو بخش شورا
به عنوان نهاد اجرايي تشكيل شده است، كه از  هادهياري

باشد و عالوه بر استفاده از استقالل حقوقي و مالي برخوردار مي
ملي، توانايي وضع و وصول عوارض محلي براي ارائه عوارض 

ها و خدمات عمومي را نيز دارند. جايگاه مناسب قانوني دهياري
ها و كاركردهاي متعدد آن قابليتو  اسالمي روستايي شوراهاي

هاي اجرايي در باعث شده كه واگذاري برخي از وظايف دستگاه
بيني اين نهاد پيشهاي چهارم و برنامه پنجم توسعه، به برنامه

شود. هر چند ايجاد اين نهادهاي مديريت روستايي نقطه قوت 
بود، اما فقدان الگوي مديريت روستايي مشخص، تجربه اجرايي و 
تخصص اندك مديران محلي، امنيت شغلي پايين دهياران و 

هاي بزرگي پيش روي كمبود منابع مالي در اختيار آنها، چالش
كثر مشاركت اده است كه مستلزم حدامديريت روستايي قرار د

 هاست.جهت رفع اين چالش مردمي در كليه امور

 ي و ضرورت آن در مديريت روستايييحكمروايي خوب روستا نقش و جايگاه
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سازد كه توافق جمعي مطالعه اسناد و مدارك مشخص مي
المللي رو به رشدي وجود دارد كه حكمروايي خوب براي بين

دستيابي به توسعه انساني پايدار در قلمرو هر سرزمين جزو 
 نامه توسعه سازمان ملل متحدضروريات است. بر اين اساس بر

)UNDP(  حكمروايي را به كار بردن سياست، اقتصاد و اختيارات
 داند. ها مياجرايي براي اداره امور ملت

توان حكمروايي را شيوه اعمال قدرت در در تعريفي ديگر مي
و اجتماعي كشورها براي توسعه آنها ريت منابع اقتصادي يمد

 مي تواند به عنوان ايي روستاييوحكمرازاينرو  ].٤[تعريف كرد
فرآيند تأثيرگذاري همه اركان دخيل روستايي بر مديريت 
روستايي، با تمام سازوكارهايي كه با آنها بتوان به سوي تعالي و 

. به تعريف شود پيشرفت روستا و مردم روستايي حركت كرد
عبارت ديگر حكمروايي روستايي همانا به اجرا در آوردن 

سو با منافع خودشان هاي مردم روستايي، همو سياست تصميمات
اي و محلي نيز سازگار است كه در عين حال با منافع ملي، منطقه

  است.

2.  1Bهدف كلي تحقيق 

هدف كلي اين پژوهش، بررسي و تحليل وضعيت حكمروايي 
روستايي در  طح حكمرواييروستايي و ارائه راهبردهاي بهبود س

اس شناسايي و بررسي سطح حكمروايي باشد. بر اين اسكشور مي
و هدايت آن به سمت  ين آن در جهت ارتقاءو مطالعه و تبي

 حكمروايي خوب روستايي از اهداف اين تحقيق است.

3. 2Bپيشينه تحقيق 

) در تحقيقي در 2000در سطح جهاني مارك گودوين (
 ،با توجه به توسعه روستايي "حكمروايي نواحي روستايي"زمينه 

گيرد كه پايداري در ركت و همكاري نتيجه ميبر مبناي مشا
شود كه صاحبان قدرت در حكمروايي روستايي زماني نهادينه مي

 جامعه روستايي مشروعيت الزم را داشته باشند.
با عنوان  ايمقاله) در 1389دربان آستانه و همكاران (

ليل عوامل موثر بر حكمروايي روستايي در سنجش و تح"
دلفي، به منظور  -با رويكردي پيمايشي "هاي محليحكومت

تحليل سطح حكمروايي روستايي در شهرستان قزوين، از روش 
هاي بندي حكومتسازي پارامتري بهره گرفته و به رتبهشاخص

ترين متغيرهاي اند و در نهايت مهممحلي مورد مطالعه پرداخته
هاي محلي شهرستان مؤثر بر حكمروايي روستايي در حكومت

 اند.را تعيين نموده قزوين

با عنوان مقاله اي ) در 1390الدين افتخاري و همكاران (ركن
وسعه پايدار روستايي در تبيين رهيافت حكمروايي خوب و ت"

 -با استفاده از روش توصيفي "مناطق روستايي استان مازندران
دهند كه رهيافت هاي آماري نشان ميتحليلي و آزمون

تواند به چالش مديريتي توسعه يحكمروايي خوب روستايي م
و توسعه پايدار روستايي  روستايي در ايران پاسخي در خور دهد

 .را سرعت بخشد

4.  3Bمفهوم حكمروايي و حكمروايي خوب 

اي ه طور فزايندهواژه حكمروايي و حكمروايي خوب ب اخيراً
ر ري شگرف ديشود كه باعث تغيدر ادبيات توسعه استفاده مي

ي و باعث تغيير پارادايم به سمت حكمرواي مديريت عمومي شده
اعضا جامعه  خوب و توسعه پايدار گرديده است. روز به روز

م در تجربه و محيط روستايي در حال پذيرش محتواي اين مفهو
اي طوالني در زيستشان هستند. مفهوم حكمروايي براي دوره

وظايف اجرايي دولت حول دو بحث آكادميك و سياسي  به جهت 
جه به احساس عمومي مردم بوده است. با تو يديگر ر ماهيتيا ه

) در آوردن Goran Gydenيدن (سهم گوران گدر اين ميان 
. او مفهوم روشن از حكمروايي قابل توجه  استمفهومي 

تشبيه كرد تا يك راهي براي  »چتري«حكمروايي را به مفهوم 
 هاي تحليليراهي كه شكاف .هاي تطبيقي تعريف كندسياست

او با استفاده از حكمروايي   .ه وسيله ديگران را پر كندترك شده ب
به به خصوص به توانايي رهبران  ،رندهوهاي خالق و نوآبر سياست

يير وسيله آن به تغه تا ب جهت ارتقاء ساختار اوليه، تأكيد داشت؛
در  قوانين به جهت الهام بخشيدن به ديگران براي مشاركت

و در مسيري توليدي و جديد كمك  حركت جامعه به سمت جلو
 كند.

مليتي  هاي چندالمللي و سازمانهاي بينبيشتر سازمان
برخي  .انديف خود را از حكمروايي توسعه و بسط دادهتعر

ي برااند (اندازهاي مخصوصي را اتخاذ نمودهچشم ها وسياست
 .)»ADB«مثال برنامه توسعه سازمان ملل، بانك توسعه آسيا 

وايي خوب به معني يك سيستم لي تعريف حكمرطور كه ب
ي ايدآل است كه براي توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي ااداره

آل به  اي ايدو فرهنگي كشورها اجتناب ناپذير است. سيستم اداره
معني يك سازگاري ايدآل، يك شرط براي رسيدن به يك اعتماد 

ه كه بباشد كارا مي اجتماعي دروني، توسعه پايدار و يك عدالت
 ].٥[كندطور مؤثرتري كار مي
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5. 4Bقدرت و حكومت پايه هايتئوري در حكمروايي  

-مي آن از منتج هايتئوري بررسي و مباحث اين يابيريشه 
 زمينه اين در. كمك كند حكمروايي مفهوم تركامل درك به تواند
 .است تشخيص قابل كالن تئوري سه

  ايدئولوژي چارچوب در تئوري اين: عمومي انتخاب تئوري 
 بسط آمريكا متحده اياالت در 1950 دهه اواخر از و نئوليبراليزم

 به و عقاليي گرايانه، خرد افراد، اقدامات است معتقد و كرده پيدا
 كه گيردمي نتيجه نهايت در و است وريبهره سازيبيشينه منظور
-بنگاه بين رقابت افزايش و ساكنان براي انتخاب امكان افزايش

 رابطه عمومي، كاالهاي و خدمات كنندهارائه و توليدكننده هاي
 مسئول نهادهاي و مديريتي مستقل هايمحدوده تعدد با مستقيم

 . دارد هامحدوده بيشتر هرچه سازيكوچك و آنها

  به تئوري اين: محلي اجتماعات در قدرت مطالعات تئوري 
 مدل تكثرگرايي، گرايي،نخبه: شودمي تقسيم زير ديدگاه چهار

 اين هاديدگاه اين همه مشترك سوال. رژيم تئوري و رشد ماشين
. كندمي حكومت) روستاها و شهرها(جوامع بر كسي چه كه است

 تئوري اين زيرا است، بيشتر رژيم تئوري اهميت ميان اين در
 با حكومت دروني هايوابستگي و پيوند اهميت بر تأكيد بر عالوه
 هايگروه ديگر و مردمي داوطلبانه بخش بر كار، و كسب بخش
 حكمروايي مفهوم از كه چيزي همان يعني دارد؛ تأكيد نيز ذينفع

 .شودمي متبادر ذهن به

 تئوري بر انتقاد اين ديدگاه اين در :سياسي اقتصاد ديدگاه 
-تصميم فرآيند و مكانيزم صرفاً كه شودمي وارد قدرت مطالعات

 سياسي ساختارهاي كه حالي در كندمي تحليل و تبيين را گيري
 را كمي امكان مذكور فرآيندهاي و هامكانيزم بر حاكم اقتصادي و

 محلي هايحكومت و گيريتصميم نهادهاي عمل استقالل براي
 .]6گذارند[مي باقي

6. 5B حكمرايي خوب، مفاهيم و ديدگاه 

عنوان  »Goof governance«حكمروايي خوب برگردان واژه 
ه نظران داخلي معتقدند ببا اين وجود اكثر صاحب .گرديده است

فارسي (حكمروايي) واژه (حاكميت) را  ه عربيجاي تركيب واژ
 . ]7[به كار برد   »governance«مي توان معادل 

-جامعه متون وارد 1980 دهه اواخر از »حكمروايي« مفهوم
 يا موضوع بر داللت و شد محلي امور اداره و سياسي شناسي

 امروزه اما. داشت جامعه و قدرت رابطه درباره قديمي محتوايي
منظور  به قدرت اعمال مناسب نحوه تشريح براي غالباً واژه اين

 .]8[تحقق توسعه پايدار به كار برده مي شود
-حكمروايي خوب، عبارت است از مشاركت، شفافيت، پاسخ

خواهي و حاكميت قانون. حكمروايي گويي، اثربخشي، تساوي
هاي سياسي، اجتماعي و كند كه اولويتتضمين ميخوب 

-يند تصميمآپذيرترين طبقات در فراقتصادي مبتني بر آسيب
گيري درباره تخصيص منابع توسعه شنيده شود. در يك جامعه 
حكمروايي مشتمل بر دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني 

 ].5[است
 و ملي و محلي امور تنظيم و اداره به كالً خوب، حكمروائي

اساس  بردارد.  فراوان توجه كنندگانحكومت و شهروندان رابطه
خوب  حكمروائي متحد، ملل سازمان توسعه تعاريف برنامه

 قانون، حاكميت بر اساس عمومي امور مديريت از عبارتست
 در مردم گسترده مشاركت و عادالنه و كارآمد قضائي دستگاه
 ].9حكومتداري است[ فرآيند
 گرفتن عهده بر و مردمي هايمشاركت گسترش واقع در
 گيريشكل زمينه است كه ينديفرآ اي،توسعه وظايف از بخشي
) روستا و شهر( بشر زيستي هايعرصه در را خوب يوايحكمر
 و مشاركت به كه خوب حكمراني بي شك. آورد مي فراهم

بازيگران  بين تعاملي روابط توسعه مردمي، نهادهاي گسترش
 پايدار، رفاه و شغل ايجاد فقر، كاهش توسعه، تسريع جهت جامعه

 و توجه زنان توسعه رشد و و زيست محيط تجديد و حفاظت
 پايدار و جانبه همه توسعه روند گرتسهيل دارد، ايويژه كيدتأ

 خواهد بود. جوامع
 گسترش روند نيز روستايي هايعرصه در راستا همين در

 ارائه مردمي، هايمشاركت افزايش بخشنويد مردمي نهادهاي
در  تعلق احساس ايجاد و موقع به و مناسب عمومي خدمات
 روستايي مديريت هااين همگي كه است روستايي جامعه اعضاي

 واقع در. سازدمي روستايي رهنمون خوب حكمروايي سمت به را
 سياسي، از اعم زندگي شئون تمام در مردم فعال حضور

 و شوق ايجاد بر عالوه اكولوژيكي و اجتماعي، قضايي اقتصادي،
روند  در تسريع نويدبخش جامعه، فعاالن سطح در عالقمندي

 و هاويژگي به توجه با خوب حكمروايي .باشدمي روستايي توسعه
 مشاركت ساير ساززمينه كه است دولتي نيازمند آن، هايشاخص

 و ثبات بايد دولت جديد، الگوي در. باشد توسعه در هابخش
 اثر و مناسب قانوني هايچارچوب كند، ايجاد جامعه در پايداري

 ثبات و كنند وضع خصوصي و عمومي بخش فعاليت براي بخش
 اثر و عمومي مصالح در ميانجي نقش كند، ايجاد در بازار عدالت و
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]. 10داشته باشد[ عمومي خدمات ارايه در گوييپاسخ و بخشي
 و بين شهروندان ارتباط چگونگي به بيان ترينساده به حكمروايي

 حكومت كارآمدي حكمروايي، نظريه در. دارد اشاره حكومت
 .]8حكومت است[ با شهروندان ارتباط چگونگي از تابعي

7. 6Bشكل گيري و ظهور حكمروايي خوب روستايي 

مفهوم حكمروايي اولين بار توسط محققان شهري در دهه 
مطرح شد كه معتقد بودند چگونه قدت حكومت محلي  1980

گذاري افزون بخش خصوصي در سياستكت روزاز مشارمنتخب 
هايي هاي غير منتخب با مسئوليت حوزهشهري و تأسيس آژانس

. بنابراين تا گيردسعه اقتصادي مورد مصالحه قرار ميمانند تو
اي شهري كمروايي محلي جديد تلويحاً پديدهها نظام حمدت

 ].11[قلمداد مي شد
را همراه با جهاني شدن مروايي برخي از محققان ظهور حك

هاي ميت فزاينده سازماندانند و ارتباط آنها را با عنوان حاكمي
-براي اعمال قدت بخش خصوصي بر مي دولتي و يا تعبيريغير

 شمارند.
گيري حكمروايي روستايي را بيان اگر بخواهيم مراحل شكل

هاي روستايي از دوره توان اذعان نمود كه حكومتكنيم، مي
گرا در اواسط قرن ر اوايل قرن بيستم، به دوره دولتري دپدرساال

بيستم و به دوره جديد حكمروايي در آستانه قرن بيست و يكم 
بخواهيم اين سه دوره فوق  . در صورتي كه]12[تغيير يافته است

توان به صورت شماتيك در با شرايط كشورمان تطابق دهيم مي را
 زير ترسيم نمود.

 
 اي حكومت روستايي در ايرانه: دوره1نمودار 

 
(حكمروايي  در تعامل پايداري روستايي و نظام اداره مردمي

 روستايي) مي توان به دو نكته مهم اشاره كرد:

هايي از يندها و ايجاد شبكهي اجتماعي فرآسازمانده  .1
گيري افكار بكه روستايي) و تالش براي به كار(ش كنشگران متعدد

هاي محلي در چارچوب حوزه دهي به آيندهعمومي در سمت
  توسعه پايدار.

داري روستايي، با توجه به تبادل نظر بر مبناي پاي  .2
 ها و اهداف مرتبط با آنها در مسير توسعه پايدار.برنامه

پايداري روستايي نيازمند سازوكارهاي  به در واقع رسيدن
اي از فرآيند مديريت است كه در محيط روستايي پويا و تازه

(به عنوان مكمل يكديگر در قلمرو معين)، و  عامل با شهرداراي ت
. به گيردر و كار آفرين و چند بعدي شكل ميمديريت سازگا

رسد حكمروايي خوب روستايي همين دليل است كه به نظر مي
ه به قابليت فراهم كردن چنين سازوكاري را دارد، چرا كه توسع

منظور گزينش از اعي به هاي اجتممثابه افزايش توانايي سيستم
هاي اجتماعي با هاي رقابتي و افزايش ظرفيت سيستمميان ارزش

گاه مي توان به شود، آن دف تصرف آگاهانه در نظر گرفته ميه
و چگونگي تعامل بين  گيري، اعمال قدرتاهميت شيوه تصميم

 ].13در مجموع نحوه حكمروايي پي برد[ و مردم و دولت

8. 7Bوبهاي حكمروايي خاصول و شاخص 

ايستي مستقيماً و يا از طريق در  حكمروايي خوب تمامي مردم ب
گيري شركت نمايند و اين امر نهادهاي ميانجي در فرآيند تصميم

، تساوي مردم در اعتماد متقابل بين حكومت و مردم مستلزم
-اي انساني و مالحظه ارزشراي قوانين با توجه به حقوق پايهاج

خوب بايد مشاركت مروايي . در حكهاي متداول جامعه است
هايي كه انتخاب صاحبان قدرت و رويه يندهايمردم از طريق فرآ

ه سازي عمومي و نتايجي كه آنها ببدان طريق فرآيند تصميم
هايي برابر براي باشد. در اين ميان بايد فرصتآورند وجود مي

يت مديران حكومتي نسبت به فراهم آورد و بر حساس مردم
، توسعه و مي افزود. به جهت نيل به پايداريهاي عموخواسته

داشتن استراتژي مشخص  ،پيشرفت مناطق با مشاركت شهروندان
ت بخش خصوصي و ضروري است و در گام بعد بايد با مشارك

ي نظارتي در اقدامات حكومتي و فرآيند هاعموم مردم بر تالش
. تضمين اعطاي خدمات به عموم مردم با مصرف توسعه افزود

و افزايش ظرفيت  نه منابع در دسترس ضروري استنه و بهيعاقال
بر اين  .]16[ن راه استو شرايط اخالقي مديران گامي موثر در اي

 توان در نمودار شمارههاي حكمروايي خوب را مياساس شاخص
 :خالصه نمود) 2(

 دوره حكمروايي

 حضور بخش خصوصي در كنار بخش دولتي و ظهور نهادهاي مردمي در نظام روستايي

 دوره دولت گرايي

 مقارن با دوره مشروطيت و سال هاي پس از آن و آغاز دخالت دولت در روستا

 دوره پدرساالري

 مترادف با نظام بزرگساالري و حضور كدخدا و مباشر در برخي روستاها
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 ): اصول و شاخص هاي حكمروايي خوب2نمودار(

9. 8B گيري نتيجهبحث و 

هاي آن  م و ديدگاهبررسي مباني حكمروايي، مفاهياين پژوهش با 
پرداخته است. با توجه به  به يك رويكرد كلي حكمروايي روستايي

هاي مديريت روستايي سنتي، امروزه روند نا كارآمدي شيوه
مديريت روستايي جهاني به سمت حكمروايي خوب روستايي در 

يت روستا حركت است و اين امر در كشور ايران با توجه به اهم
در حيات اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور يك ضرورت 

 شيوه در تاريخي سابقه به دليل ما كشور اجتناب ناپذير است. در
 اجراي الگوي مردم، آگاهي پايين سطح و) باال از( ريزيبرنامه

 براي اما .است مواجه مشكل با زيادي حدود تا خوب يحكمرواي
مطلوب، با به كارگيري اصول  مديريتي الگوي اين به دستيابي

هايي مانند: مشاركت، حكمروايي خوب روستايي شامل مؤلفه
 ،گويي، عدالت، مسئوليت پذيريمداري، پاسخشفافيت، قانون

گرايي و با يك انداز، نظارت، كارايي و اثربخشي و تخصصچشم
انداز مطلوب آينده مديريت توان به چشمبينش راهبردي مي

با استفاده از مدل  1 در جدول كشور اميدوار بود.روستايي در 

SWOT  راهكارهايي براي حركت به سمت حكمروايي خوب
 روستايي ارائه گرديده است.

 مراجع
پژوهشي، آموزشي و  ماهنامه"بررسي مدريت روستا در ايران "نسيم خباز  ]1[

بهمن ماه  هاي كشور،ها و دهياريسازمان شهرداريها، ترويجي دهياري
 .4-3، صفحات 35شماره  ،1390

چشم انداز "علي بدري قدير فيروزنيا، عبدالرضا ركن الدين افتخاري و سيد ]2[
بنياد " ريزي توسعه كالبدي نواحي روستايي ايرانيريت برنامهو نظام مد

 .129، صفحه 1389مسكن انقالب اسالمي، چاپ اول، 
يت نوين روستايي: در رمدي"سيد علي بدري و سيد عارف موسوي ]3[

، 1389اشتياق نور، مهر  "هاجستجوي راهكاري مناسب براي توسعه دهياري
 .2صفحه 

[٤] Peter McCawley, GOVERNANCE IN INDONESIA: SOME 
COMMENTS, Asian Development Bank Institute, Tokyo, p. ۲, ۲۰۰۲. 
[٥] soksreng TE, Good Governance In Combodia: Expeloring the Link 
beetween Governance And Poverty Reduction, Yokohama journal of 
social sciences, p ٥٦, ۲۰۰۷. 

رويكرد حكمروايي و ضرورت آن در " اكبر پرهيزكار و غالمرضا كاظميان ]٦[
، 16هاي اقتصادي، شماره فصلنامه پژوهش"شهري تهرانمديريت منطقه كالن

 .36-33، صفحات 1384تابستان 
يي شهري؛ مباني نظري و ضرورت حكمروا" ] كمال اطهاري و همكاران7[

، 19مجله جستارهاي شهرسازي، سال ششم، شماره  "گيري آن در ايرانشكل
 .19، صفحه 1386بهار 

 تحليل و سنجش"] عليرضا دربان آستانه، محمدرضا رضواني و همكاران 8[
محلي (مطالعه موري:  هايحكومت در روستايي حكمروايي بر مؤثر عوامل

،  1389، پاييز 73هاي جغرافياي انساني، شماره پژوهش "شهرستان قزوين)
 .101صفحه 

 "حكمروايي خوب؛ بنيان توسعه"] احمد حيدري و جعفر خيرخواهان 9[ 
، 1383هاي مجلس شوراي اسالمي، تهران، هاي اقتصادي مركز پژوهشبررسي
 .6صفحه 

ل حتحليلي بر عملكرد و موفقيت شوراهاي "و همكاران  ] حميد برقي10[
اولين همايش  "اختالف در در امنيت قضايي با تأكيد بر حكمروايي روستايي

 .3، صفحه 1390ريزي روستايي، آذر ماه ملي جغرافيا و برنامه
-تحليلي بر شكل"] زهره زارع، صامت فرهادي و عبدالمجيد قرنجيك 11[

 همايش سومين "هاي آنها و مولفهو شاخص گيري حكمروايي روستايي
 .3، صفحه 1390، دانشگاه تهران، خرداد جغرافيا دانشجويي
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 SWOT): ماتريس 1جدول(
 

[12] Woods, Michael, Rural Geography. SAGE 
Publication Ltd,  p ۱٦۰, ۲۰۰٥. 

تبيين رابطه رهيافت "الدين افتخاري و همكاران عبدارضا ركن ]13[ 
 "حكمروايي خوب و توسعه پايدار روستايي در مناطق روستايي مازندران

 .10، صفحه1390چهارم، زمستان اره هاي روستايي، سال دوم شمپژوهش
 حكمروايي نظام ارزيابي و بررسي" شمشيري مسلم و رضايي محمدرضا] 14[

 ريزيبرنامه كنفرانس چهارمين "شيراز شهر مديريتي ساختار در شهري خوب
 .5 صفحه ،1391 ارديبهشت مقدس، مشهد شهري، مديريت و

 
 

 )Strengthsها (قوت )Weaknesses( هاضعف
 عدم مشاركت روستائيان 
 هاموازي كاري و عدم هماهنگي سازمان 
  متناسب نبودن قوانين روستايي با نيازهاي

 جديد
  بيكاري فصلي و دائميفقر اقتصادي و 
  دگرگوني هرم سني جمعيتو مهاجرت جوانان 
  وجود بافت هاي فرسوده روستايي و كيفيت

 پايين مسكن

 افزايش سطح سواد و آگاهي روستائيان 
 عالقه روستائيان به مشاركت 
  افزايش تعداد متخصصان و كارشناسان در چند

 سال اخير
  وجود دفاترICT  در برخي از روستاها 
 اجتماعي و روحيه همكاري روستاييان روابط 

 افزايش  آور جهتتصويب قوانين الزام
هاي اداره امور مشاركت و هماهنگي سازمان

 روستا با يكديگر
   م همه تدارك شرايط مشاركت مستقي

گيري و روستاييان در فرآيند تصميم
ها با فراهم نمودن زمينه گذاريسياست

 مديريت مشاركتي
  جايگاه هريك از نهادها  وتعريف دقيق نقش

 ها در اداره امور روستاو سازمان
  ايجاد سامانه نظارت همگاني و ارتباط

 مستمر روستاييان و مسئوالن
  باالتر بردن حمايت از توليدات و محصوالت

 روستايي به ويژه در بخش كشاورزي

 سازي جهت افزايش مشاركت زمينه
 روستائيان

 و  سانعملياتي نمودن نظرات كارشنا
ي ايجاد متخصصان و خبرگان در راستا

 حكمروايي خوب روستايي
  فراهم نمودن زمينه هماهنگي هاي بين

 سازماني از طريق بازنگري در قوانين
 هاي بخش خصوصي به كارگيري توانمندي

 توسعه
  خدمات الكترونيك در جهت دسترسي

 روستاييان به اطالعات
 گويي به ايجاد سامانه واحد پاسخ

 و استفاده از نظرات آنان روستاييان

 راهبرد دولت براي كوچك سازي 
 گسترش دولت الكترونيك 
  تصويب قوانين در راستاي مهاجرت

 معكوس در برنامه پنجم توسعه
 افزايش آگاهي مردم 
  افزايش استفاده از فناوري وICT  در

 روستاها
  درك صحيح بهره برداران از ارزش آب

 نو آگاهي از مشكالت تأمين و توزيع آ
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 گيري ها و جلوپايبندي به قوانين در سازمان
 مرتبطهاي غيرالت و نفوذ افراد و گروهاز دخ
  آموزش مستمر و دائمي در دو بخش مردم

و مسئوالن جهت افزايش توانمندي و 
 كارايي آنان

 هاي الزم براي تسهيل فراهم نمودن زمينه
مديران و مسئوالن در ارتباط روستاييان با 

 روستايي
 هاي بخش به كار گيري توان و قابليت

 خصوصي در اداره و اجراي امور

  گسترش خدمات و تسهيالت به طور
 عادالنه به تمامي نواحي روستايي 

  استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي
انساني و سازماني موجود جهت ايجاد 

 حكمروايي خوب روستايي
  شوراهاي روستا براي تقويت جايگاه و

 ايجاد مديريت از پايين به باال

  دخالت و اعمال نفوذ دستگاه هاي غير
 مربوط در اداره امور روستا

  مديريت جزئي نگر و عدم توجه به
 برنامه هاي استراتژيك بلند مدت

  فراهم نبودن زمينه الزم جهت مشاركت
 مردم
 گيري عدم شايسته ساالري در به كار

 مديران و متخصصان
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