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چکیده

حکمروايـی روسـتايی فراينـد نوينـی اسـت کـه بـا دارا بـودن 
رويکردهـای  از  متفـاوت  شـاخص هايی  و  معیارهـا  اصـول، 
مطـرح شـده در نظـام مديريـت روسـتايی ماقبـل خـود باعـث 
توانمندسـازی سـاکنین نواحـی روسـتايی در زمینه های مختلف 
مـی شـود. مهمتريـن اصول، معیارهـا و شـاخص های حکمروايی 
خـوب روسـتايی شـامل )مشـارکت مردمی سـاکنین روسـتايی، 
پاسـخگويی، مسـئولیت پذيـری، قانـون محـوری و احتـرام بـه 
قوانیـن موجود، شـفافیت، کارائی و اثربخشـی، عدالـت و برابری، 
اجتماع گرائـی )توافـق جمعـی( مـی باشـند. اين پژوهـش از نوع 
پژوهش هـای کیفی و بنیادی )نظری( و بر مبنای روش اسـنادی 
)کتابخانـه ای( انجـام گرفتـه اسـت. نتايج حاصل از بررسـی های 
نظـری رويکـرد حکمروايـی خـوب روسـتايی در رونـد مديريـت 
توسـعه روسـتايی نشـان دهنـده ايـن اسـت کـه ايـن رويکـرد با 
اصـول، معیارهـا و شـاخص هـای ذکر شـده می توانـد رويکردی 
مطلـوب در سـاختار نويـن مديريت روسـتايی و همچنین نقشـی 
وادارنـده در رونـد توسـعه پايـدار سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعی، 
کالبـدی، فضايـی و مديريـت توسـعه روسـتايی کشـور داشـته 

 . شد با
واژگان کلیـدی: حکمروايـی، حکمروايـی روسـتايی، مديريـت 

روسـتايی، توسـعه پايدار روسـتايی.

j.rika62@gmail.com  :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09169633889 رايانامه *

Theoretical basis of good governance in the modern 
rural management

Abstract
 Rural governance is Modern process that has principles, criteria  
 and indicators different from the Approaches of their previous rural
 management Caused In the empowerment of rural areas residents in
 different field.  The most important Principles, criteria and indicators
 of good governance, rural Consist of are) Rural residents’ popular
 participation, Accountability, accountability, and respect for the
 rule of existing laws, transparency, efficiency and effectiveness,
 fairness and equality, communitarians (collective agreement). This
 study is a qualitative and fundamental research (Theoretical) and
 have been conducted based on the documents (Library). The results
 of reviews Theoretical approach to rural good governance in the
 rural development of management indicates that This approach
 with the principles, criteria and indicators are listed could be a good
 approach in the rural management of modern and essential role in
 the sustainable development of political, economic, social, physical,

.spatial and rural development managed
 Keywords: governance, good governance, rural management, rural

sustainable development
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مقدمه 
از  يکـی  بـه  »حکمروايـی«  واژه  اخیـر  سـال های  در 
مفاهیـم کلیـدی در حـوزه نظريه هـا و روش هـای اداره 
سـطوح مختلـف جامعـه تبديـل شـده و اغلـب از واژه 
»حکومـت« متمايـز مـی شـود. حکمروايـی، بـه مفهوم 
از  مجموعـه ای  آن،  اجـرای  و  تصمیم گیـری  فراينـد 
ارزشـها، هنجارهـا، فرايندهـا و نهادهـا را دربرمی گیـرد 
کـه از طريـق آن هـا مديريـت توسـعه جامعـه، بطـور 
می گیـرد. حکمروايـی  غیررسـمی صـورت  و  رسـمی 
هـم بـا مسـئولیت حکومـت و هـم بـا تعهد شـهروندان 
ارتبـاط دارد و از ايـن رو، دولـت و سـاير ارکان جامعه را 
در سـطوح محلـی، منطقـه ای و ملی شـامل می شـود. 
ايـن مفهـوم بمنظـور توجـه بـه نقـش روزافـزون سـاير 
بازيگـران و بهره ورانـی کـه عـاوه بـر دولـت در رشـد 
و توسـعه جامعـه نقـش دارنـد؛ عمومیـت يافته اسـت. 
حکمروايـی، نـه فقـط بـا تشـکیات دولتی و رسـمی و 
نهادهـای شـهری و منطقـه ای که امور عمومـی را اداره 
مـی کننـد؛ ارتبـاط می يابـد، بلکـه فعالیت بسـیاری از 
گـروه هـای سیاسـی و اجتماعی ديگـر را نیـز در بر می 
گیـرد. از ايـن رو، حکمروايی فراتـر از حکومت و حاصل 
جمـع روش هـای گوناگونـی اسـت کـه افـراد، نهادهـا، 
بخـش خصوصـی و دولتـی، امور مشـترک خـود را اداره 
مـی کننـد. حکمروايـی، فراينـد مسـتمری اسـت که از 
طريـق آن منافـع متعارض يا گوناگون مـی توانند با هم 
سـازگار شـوند و اقـدام جمعی برای منفعـت و مصلحت 
عمومـی صورت بگیرد. در سـالهای اخیـر و بويژه از نیمه 
دوم دهـه 1990 بـه بعـد کاربـرد مفهـوم حکمروايی به 
طـور روزافـزون گسـترش يافتـه اسـت. نظريه پـردازان 
داليـل متعـددی بـرای توجیـه گسـترش کاربـرد آن 
بیـان کـرده انـد)Colebath,2002(. اين رهیافت تاشـی 
اسـت برای يافتـن راه حل هـای جديد بـرای ضعف ها و 
شکسـت های ناشـی از رهیافـت باال به پايیـن در فرايند 
توسـعه روسـتايی و تاکیـد مـی کنـد، بر توانمندسـازی 
جوامـع محلـی و نقـش مسـتقیمی کـه بايـد در فرايند 
بـا بخـش دولتـی و  توسـعه جامعـه خويـش همـراه 

 .)2002 .Chilima, et, al( غیردولتـی داشته باشـند 

بـر مبنـای ايـن رهیافـت همه برنامـه های توسـعه ای 
بـرای مـردم و بهره منـدی مـردم انجـام می گیـرد، به 
گونـه ای کـه کانـون توسـعه بـا مـردم و بـرای مـردم 
اسـت؛ ايـن سیسـتم مديريتـی، مـردم محلـی را منبع 
بالقـوه های می داند که سـهیم شـدن و همـکاری آنان 
ضامن پايداری اسـت و نه مانعـی برای آن. بنابراين اين 
شـیوه مديريتی اگر بر اسـاس اصول علمـی و احترام و 
اعتمـاد متقابـل تدوين و اجرا شـود، يک اهرم مناسـب 
بـرای تضمین پايـداری منابع و معیشـت جوامع محلی 
خواهـد بـود)Borrini et al, 2000(. »مهانـدرا و شـرما« 
رهیافـت  بهتريـن   ،)2006,Mahendra and Sharma(
بـرای مطیـع کـردن توانمنـدی هـای مـردم در فرايند 
توسـعه پايـدار روسـتايی را رهیافـت مديريتـی مبتنی 
بـر جامعـه محلـی توسـط نهادهـای محلی مـی دانند، 
کـه آن را رهیافـت اداره »خودمحـور« بـرای پوشـش 
دادن مشـارکت و توانايی هـای آن هـا در يـک فراينـد 
تصمیـم گیری جامع و شـفاف می نامند. مـردم محلی 
صاحیـت و قابلیـت دارند اجـرا و مديريت پـروژه های 
توسـعه روسـتايی را بـا راهنمايـی و ظرفیت سـازی از 
جانـب نهادهـای دولتـی و غیردولتـی بر عهـده گیرند. 
امـروزه با وجود تحقیقـات انجام گرفتـه، ادبیات نظری 
موجـود بـر مبنـای مديريـت منابـع مشـترک بررسـی 

.)2002 ,Berkes(اسـت شده 
قلمـرو محلـی اغلب بهترين محدوه ای اسـت که امکان 
دسترسـی بـه پايـداری در آن وجـود دارد. بـر مبنـای 
روابـط واقعـی داخل گـروه های مردمـی و دانش آن ها 
اسـت  ممکـن  محلـی  جوامـع  تصمیم گیـری،  بـرای 
اغلـب اوقات امـا نه همیشـه، مناسـب ترين واحد برای 
مديريـت فراينـد توسـعه پايدار روستــــــايی باشـند 
توسـعه،  جديـد  نگـرش  در   )2008,Welch-Devine(
هويـت محلـی زيـر بنـای مديريـت محلـی و مديريت 
محلـی ابـزار اصلـی توسـعه پايدار روسـتايی به شـمار 
مـی رونـد. بر اين اسـاس رهیافـت مديريـت مبتنی بر 
جامعـه محلـی کـه بـر توانمنـد سـازی جامعـه محلی 
و نقـش مسـتقیم و فعـال آنهـا در فراينـد توسـعه بـا 
همـکاری بخش دولتـی و سـازمانهای غیردولتی تاکید 
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دارد يکـی روش مناسـب بـه نظر می رسـد. مـروری بر 
تجربـه تاريخـی نهادهای مديريـت روسـتايی در ايران 
نشـان مـی دهد که ايـن نهـاد در دوره هـای گوناگون، 
انجمـن  کدخدايـی،  ماننـد  را  متفاوتـی  هـای  گونـه 
ده، دهبانـی،  شـورای اسـامی روسـتا و دهیـاری بـه 
خـود ديـده اسـت. جـز گونـه کدخدايـی که ريشـه در 
سـنت های اداره امـور روسـتا دارد، سـاير گونه هـا را 
می تـوان تجربـه هـای جديـدی دانسـت کـه تحقـق 
هدف توسـعه روسـتايی را دنبال می کردنـد يا در حال 
حاضـر بـه دنبـال آن هسـتند. تحـوالت روی داده در 
عرصـه نظريـه هـای امـوو بويژه مطـرح شـدن پارادايم 
حکمروايـی خـوب، سـبب طرح بحـث مديريـت نوين 

روسـتايی شـده است. 
زمینه هـای ظهور و شـکل گیـری حکمروايی و 

حکمروايی روسـتايی
مفهـوم حکمروايـی اولیـن بار توسـط محققان شـهری 
در دهـه 1980 مطـرح شـد کـه معنقـد بودنـد چگونه 
قـدرت حکومـت محلـی منتخـب از طريـق مشـارکت 
روزافـزون بخش خصوصی در سیاسـتگذاری شـهری و 
تاسـیس آژانـس های غیـر منتخب با مسـئولیت حوزه 
هايـی ماننـد توسـعه اقتصـادی مـورد مصالحـه قـرار 
مـی گیـرد)Stoker,2000(. بنابرايـن تـا مدت هـا نظام 
حکمروايـی محلـی جديـد تلويحـاٌ پديـده ای شـهری 
قلمـداد مـی شـد. بـا ايـن وجـود فرايندهای مشـابهی 
نیـز تقريباً بطور غیر رسـمی در نواحی روسـتايی عمل 

مـی کردند. 
عـده ای بـر ايـن باورند کـه حکمروايـی واژه ای اسـت 
کـه همـراه بـا جهانـی شـدن مطـرح شـده اسـت و 
ارتبـاط جهانـی شـدن بـا حکمروايـی را بـر دوقسـم 
مـی داننـد: نخسـت، حاکمیـت فزاينـده سـازمان های 
يـا  و  جانبـه  چنـد  موسسـات  از  )اعـم  دولتـی  غیـر 
غیـر دولتـی و يـا شـرکت هـا و سـازمان هـا( و دوم، 
حکمروايـی حسـن تعبیری اسـت بـرای اعمـال قدرت 
 Peine and()بخـش خصوصـی )اعمـال از طريـق بـازار
McMichael,,2005(. عـده ای نیز حکمروايی و توسـعه 

پايـدار را دو اصطـاح کلیـدی در مباحث سیاسـی می 

داننـد زيـرا اين اصطاحـات برتری خاصـی را به عنوان 
تفکـر نوين علمی پسـت مـدرن در به چالش کشـاندن 

.)2005,Levidow( فلسـفه مدرنیتـه دارنـد
در زمینـه مراحـل شـکل گیری حکمروايـی روسـتايی 
نیـز بايـد به ايـن نکته توجه داشـت که سـاختار اداری 
حکومـت محلـی در دهـه های اخیـر در اکثر کشـورها 
دچـار تحـول شـده اسـت. حکومـت روسـتايی از دوره 
پدرسـاالری در اوايـل قرن بیسـتم، بـه دوره دولت گرا 
در اواسـط قـرن بیسـتم و بـه دوره جديـد حکمروايـی 
در آسـتانه قـرن بیسـت و يکـم تغییر يافته اسـت. اين 
گـذار هـم بازتاب بخشـی از بازسـاخت روسـتايی  بوده 
و هـم اينکـه الـزام مهمی برای شـکل گیـری و اجرای 
سیاسـت روسـتايی، سـاماندهی جوامع، اقتصاد، محیط 
هـای روسـتايی و توزيـع قـدرت در نواحـی روسـتايی 
بـوده اسـت)Woods,2005(. دوره هـای قابـل ذکـر اين 

گـذر را مـی تـوان بـه صورت زيـر ارائـه نمود:
1( »از پدرسـاالری تا دولت گرائـی«: از ديدگاه تاريخی 
توزيـع قدرت در جوامع روسـتايی با کنتـرل منابع و به 
ويـژه کنتـرل زمین صورت گرفته اسـت. ثـروت حاصل 
از زمیـن اين امـکان را برای زمین داران فراهم سـاخت 
تـا ديگر منابـع کمیاب تولید مثل وسـايل حمل و نقل 
را خريـداری نمـوده و فرصـت مشـارکت در خدمـات 
نیـز بدسـت گیرنـد. منزلـت  را  عمومـی و حکومـت 
اجتماعـی، فرصـت و ثـروت دسترسـی به باشـگاه های 
انحصـاری، احـزاب خصوصـی، شـبکه های اجتماعی را 
امکان پذيـر سـاخت و بديـن ترتیـب زد و بند سیاسـی 
تاثیـر  تحـت  نخبـگان  گرفـت.  پدرسـاالری شـکل  و 
پدرسـاالری، مسـئولیت انجـام بسـیاری از نقـش های 
معمـول حکومـت از طريـق مجـاری خصوصـی خود را 
پذيرفتنـد. بنابرايـن نقـش دولـت، از جملـه حکومـت 
محلـی محـدود شـد. تـا اوايـل قـرن بیسـتم، حفـظ 

.)1997 ,Woods(پدرسـاالری بیشـتر مشـکل شـد
2( »از دولـت گرايی تا حکمروايی«: گسـترش حکومت 
محلـی منتخب، به عنوان مردم سـاالری شـدن جامعه 
روسـتايی بعد از اشـراف سـاالری دوره پدرسـاالری به 
ايجـاد مبنايـی کـه از طريـق آن نواحـی روسـتايی را 
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کنتـرل نمـوده، کمـک کـرد. بـا اين وجـود، ايـن دوره 
ايسـتا شـامل میـزان تمرکـز بی سـابقه ای بـود و نیـاز 
بـه مداخله دولـت در نواحی روسـتايی را برای حمايت 
از فعالیـت اقتصـادی سـرمايه داری منعکـس می نمود. 
بـرای دسـتیابی بـه ايـن اهـداف، مراکـز دولتـی ايجاد 
بـا سـاختار  شـدند کـه در فضـای روسـتايی همـراه 
حکومـت محلـی منتخب، امـا معموالً بدون مشـارکت 
 Woods( دموکراتیـک مـردم محلی فعالیت مـی کردند
تغییـرات  ايـن  مجمـوع  در   .)2003  ,and Goodwin

گـذار از »سیسـتم حکومت روسـتايی« ، به حکمروايی 
روسـتايی را نشـان مـی دهد.

تعاريـف، مفاهیم و بنیان های نظـری حکمروايی 
روستايی  و حکمروايی 

مـا  توسـعه جهانـی  ادبیـات  در  اخیـر،  در دهه هـای 
شـاهد گـذار از دولـت در مناطـق روسـتايی بـه سـوی 
يعنـی  روسـتايی  نواحـی  اداره  نويـن  فرايندهـای 
حکمروايـی بوده ايـم کـه مـرز بیـن حکومـت و جامعه 
مدنـی مـی باشـد و بـه نحـوی مشـارکت حکومت هـا، 
شـرکت های خصوصی، شـهروندان و اجتماعات محلی 
بـرای طراحـی و پیاده سـازی سیاسـتهای اقتصـادی، 
بـر  اصاحـات اجتماعـی و زيسـت محیطـی داللـت 
افزايـش  بـر  تاکیـد  حکمروايـی  دارد.  حکمروايـی 
امـور  کلیـه  در  شـهروندان  مشـارکت  و  دموکراسـی 
مربـوط به خـود اعـم از تصمیم-گیـری، برنامه ريزی و 
اجـرا دارد کـه در آن شـهروندان به گونـه ای آگاهانه و 
.)2007,Cheshire( فعـال در تمامـی امور دخالت دارنـد

بنابراين حکمروايی شـامل گسـتره وسیعی از مشارکت 
هـا و همـکاری میـان مـردم، دولت و بخـش خصوصی 
مـدل  ديگـر حکمروايـی خـوب،  عبارتـی  بـه  اسـت. 
انعطاف پذيـر تصمیـم گیـری توسـط بازيگـران متنوع 
)مثـل NGO هـا، سـازمان های تجاری، بخـش دولتی 

.)2007,John( جامعـه در مسـائل عمومـی اسـت )...و
تغییـر از حکومـت بـه حکمروايـی، چیـزي بیشـتر از 
تغییـر در سـاختار نهـادي مـی باشـد. ايـن تغییـرات 
شـامل تغییـر در سـبک، بیـان و گفتمـان حکومـت 
اسـت. ديگـر ايـن تصور وجـود نـدارد که دولـت داراي 

حـق انحصـاري حکمروايی می باشـد، بلکـه کمابیش، 
در مـورد مسـئولیتهاي دولـت و بخشـهاي ديگـر عدم 
قطعیـت وجـود دارد. در ايـن رويکـرد نقشـدولت بـه 
عنـوان فراهـم کننـده کاالهـاي عمومـی نیسـت، بلکه 
نقشـیک تسـهیلگر را برعهـده دارد کـه جوامـع محلی 
را قـادر مـی سـازد امور خـود را اداره نماينـد .به همین 
ترتیـب، تصـور براين اسـت که مشـروعیت حکمر وايی 
بیـش از اين که ناشـی از قیمومیـت انتخاباتی حکومت 
و  شـهروندان  مسـتقیم  مشـارکت  بـا  باشـد،  سـّنتی 
شـود)  مـی  حاصـل  هـا  فعالیـت  اداره  در  ذينفعـان 

.)1995,Woods

بـه  تعريـف  »برنامـه عمـران سـازمان ملـل متحـد« 
نسـبت جامعی از حکمروايـی ارائه داده اسـت؛ »اعمال 
اقتـدار سیاسـی، اقتصـادی و اداری در مديريـت امـور 
يـک کشـور در همـه سـطوح کـه شـامل سـازوکارها، 
جريانهـا و نهادهايی اسـت که از طريق آنها شـهروندان 
و گـره هـا عائق خـود را ابراز می دارنـد، حقوق قانونی 
آنهـا را اعمـال می کننـد، تعهدات خود را انجـام داده و 
.)1997,UNDP( »تفاوتهـای خـود را تعديل می کننـد

آنچـه کـه محلی بـودن حکمروايـی را تعییـن می کند 
میـزان مشـارکت موثـر سـاکنان و کنشـگران محلـی 
در تعییـن آرمان هـا و خواسـته هـا محلـی و تـاش 
مشـترک بـرای تحقـق اهـداف و خواسـته های جامعه 

.) 2004 ,Dekker & Kempen(محلـی اسـت
امـور  اداره  حکمروايـی مطلـوب کـه رويکـرد جديـد 
عمومـی اسـت در قلمـرو فراملی، ملی و محلـی کاربرد 
 )2009  ,UN-Habitat(. اسـت  يافتـه  ای  گسـترده 
اگـر حکمروايـی روسـتايی را نتیجـه تعامـل دولـت، 
شـهروندان و نهادهـای مدنی از طريق فرايند سیاسـی، 
توسـعه خـط و مشـی، طراحی برنامـه و ارائـه خدمات 
بدانیـم، در آن صـورت، دولـت هـا يکـی ر نهادهـای 
خاصـی هسـتند کـه در حکمروايـی مشـارکت داشـته 
و در پـی پاسـخگويی بـه اين سـوال هسـتند کـه: چه 
کسـی بايـد در تصمیـم گیـری دخیـل باشـد؟ و با چه 
ظرفیتـی؟ بـر ايـن اسـاس، حکمروايی در چهار سـطح 

قابل بررسـی اسـت:
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1- حکمروايـی در فضـای جهانی که با مسـائل فراتر از 
حـوزه دولت های ملی سـروکار دارد؛

2- حکمروايـی در فضـای ملـی کـه خـود بـه سـطوح 
ملـی، منطقـه ای )شـهری و روسـتايی( تقسـیم مـی 

؛ د شو
حکمروايـی  يـا  سـازمان  فضـای  در  حکمروايـی   -3

سـازمانی؛
4- حکمروايی در فضای جوامع محلی.

بـا عنايـت بـه ايـن تقسـیم بنـدی، بايـد حکمروايی را 
بـه مثابه سلسـله مراتبی شـدن قدرت دولت و تقسـیم 
آن بـه سـطوح فـوق الذکـر همراه بـا مشـارکت مردم، 
دانسـت.  غیردولتـی  سـازمانهای  و  محلـی  نهادهـای 
درايـن حالـت، حکمروايـی خـوب ايـن اطمینـان را به 
وجـود مـی آورد کـه صـدای فقیرتريـن، کوچکترين و 
آسـیب پذيرترين افراد و گروههـای جامعه و مکان های 
زيسـت دور از مراکـز و در حاشـیه، بـه گـوش تصمیـم 
گیـران در هنـگام تخصیـص منابـع عمومـی رسـیده و 
و  بخـش خصوصـی  )دولـت،  ذينفعـان  تمامـی  بیـن 
جامعـه مدنـی( اجمـاع و توافـق نظـر بـه وجـود آيـد 
)UNDP,2000(. بـه عبارتی ديگـر حکمروايی مطلوب 
مـی توانـد از شـبکه های پیچیـده کـه در برگیرنـده 
نقش آفرينـان مختلفی از سـطوح ملی، اسـتانی، محلی 
و گروه هـای اجتماعـی و سیاسـی گروه هـای فشـار و 
ذی نفـع، نهادهـای اجتماعـی و سـازمان های تجـاری 
و خصوصـی می باشـد و بنابرايـن دولـت نقش آفرينان 
مسـلط که نهايتاً خواسـته خود را تحمیل کند نیسـت؛ 
عـاوه بر ايـن در حکمروايی خوب صرفا بـرای افزايش 
اثربخشـی و کارايـی تاکیـد نمـی شـود بلکـه تضمیـن 

قانونـی و مشـروعیت نیـز مطـرح می باشـد.
اصـول، معیارهـا و شـاخص هـای حکمروايـی 

روسـتايی
اگر به اين سـخن »الک« باور داشـته باشـیم، مشارکت 
روسـتايیان را در تمامی عرصه های زندگی شـخصی و 
اجتماعی اشـان بويژه در عرصه مديريت روسـتايی ارج 
و اعتبـار مـی بخشـیم. با عنايـت به اينکه توسـعه يک 
فراينـد تلقـی مـی شـود و دارای متغیرهـای مختلفـی 

اسـت کـه بـر يکديگـر تاثیـر متقابـل دارنـد و يکـی از 
ايـن متغیرها، مديريت مشـارکتی با شـیوه حکمروايی 
خـوب اسـت، بنظر می رسـد که بـا توجه بـه تجربیات 
برنامـه ريـزی روسـتايی درايـران، مـردم روسـتايی از 
خصـوص  در  ای  توسـعه  هـای  فعالیـت  از  بسـیاری 
محیـط زندگـی اشـان کنـار گذاشـته شـده و يـا حتی 
فرامـوش شـده اند، بـر اين اسـاس، مهمتريـن اصول و 
معیارهـای حکمروايـی خـوب روسـتايی به شـرح ذيل 

:)2002,UNDP(مطرح مـی شـوند
1- »مشـارکت مردمـی«: منظـور از مشـارکت در 
تأثیرگـذاران  قـدرت  روسـتايی،  خـوب  حکمروايـی 
بـه  کـه  تصمیم سـازيهايی  و  تصمیم گیريهـا  بـر 
سرنوشت شـان مربـوط مـی شـود، دخالـت کننـد و 
نقـش فعـال و تأثیرگـذار داشـته باشـند، ايـن قـدرت 
بويـژه در چارچـوب اهـداف راهبـردی توسـعه پايـدار 
روسـتايی )اقتصـادی، اجتماعی، نهـادی و اکولوژيکی- 

نظراسـت. کالبـدی( مـورد 
2- »پاسـخگويی«:  واژه پاسخگويی فرايندی را شرح 
مـی دهـد که در آن سـازمانها، مسـئوالن و مديران چه 
در سـطح کان و چـه خرد )شـورای اسـامی، دهیار و 
غیـره( و انجمـن هـای محلی روسـتايی مسـئول نتايج 
تصمیمـات و فعالیـت هـای خـود هسـتند. در واقـع، 
پاسـخگويی اهرمـی بـرای افزايش کنترل مسـئوالن و 
تصمیم گیرنـدگان هسـت تـا در قبـال عملکـرد خـود 

.)2005,Terner&Hiume( مسـئول باشـند
خـوب  حکمروايـی  پذيـری«:  »مسـئولیت   -3
روسـتايی نیازمنـد آن اسـت تـا نهادهـا و فرايندهـا به 
نفـع همـه ذينفعـان خدمات ارائـه کند، اين امـر زمانی 
امکان پذيـر اسـت کـه نهادهـا و فرايندهـا، مسـئوالن 
انتظـارات  و  هـا  خواسـت  بـه  گیرنـدگان  تصمیـم  و 
و  روسـتايی حسـاس  گروه هـای  و  افـراد  نیازهـای  و 
مسـولیت باشـند و در قبـال آنـان حسـاب پس بدهند، 
در حکمروايـی خـوب روسـتايی همـه اهل مسـئولیت 
هسـتند و سـعی خواهند کـرد از عهده مسـئولیتی که 

بـه آنهـا واگـذار شـده، برآيند.
4- »قانـون محـوری«: حکمروايـی خوب روسـتايی 
 1. Situational crime prevention
 2. Defensible space theory
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مسـتلزم چارچوب هـای قانونی درسـت و منصفانه می 
باشـد کـه بـه صـورت بی طرفانـه اجرا شـود، از سـوی 
ديگـر، قوانیـن کارامد، مراعـات چارچوب هـای قانونی 
در تصمیـم گیـری و دور بـودن افـراد غیرمسـئول از 
تصمیم گیری هـا، مسـئله قانون محـوری و قانونمندی 
را در حکمروايـی خـوب روسـتايی بیـش از پیش مورد 
توجـه قـرار داده اسـت. پاينـدی بـه قوانیـن، نیازمنـد 
آگاهـی روسـتايیان و همچنیـن اتـرام مسـئوالن بـه 
قانون اسـت، حمايـت کامل از حقوق تمامی انسـانهای 
در حاشـیه مانـده و فقیـر و... و مکان هـای جغرافیايـی 
از اصـول اساسـی حکمروايی خوب روسـتايی به شـمار 
مـی آيـد، اجرای بی طرفانـه و عـاری از تبعیض قوانین 
مسـتلزم وجـود يـک نهـاد داوری )قضائیه( مسـتقل و 
يـک نیروی پلیـس فسـادناپذير و بی طرف در سـطوح 

ملـی، منطقـه ای و محلـی خواهـد بود.
روسـتايی،  خـوب  حکمروايـی  در  »شـفافیت«:   -5
شـفافیت بـه معنـای اختیـار دادن بـه روسـتائیا بـرای 
تبديـل شـدن بـه حسابرسـانی در جامعـه روسـتايی و 
داشـتن حـق اظهارنظـر و دسترسـی به اطاعـات آزاد 
اسـت، در چنیـن حالتـی، شـفافیت در مقابـل پنهـان 
کاری در تصمیـم گیريها به شـمار می آيـد. چه اينکه، 
در پنهـان کاری در پنهـان کاری امـکان بروز فسـاد در 
تصمیـم گیـری وجود داشـته، در صورتی که شـفافیت 

مانـع بـروز و يـا گسـترش آن می شـود.
6- »کارايـی و اثربخشـی«: در حکمروايـی خـوب 
روسـتايی، کارائـی و اثربخشـی به معنای آن اسـت که 
نهادهـا و فرايندهـا نتايجـی را بـه وجـود بیاورنـد کـه 
نیازهـای جامعـه را بـرآورده سـاخته و در عیـن حـال، 
اسـتفاده مطلـوب از منابـع در دسـترس بـرای همگان 
میسـر باشـد. در حکمروايـی خـوب روسـتايی، مفهوم 
اثـر بخشـی و کارائـی در برگیرنـده اسـتفاده پايـدار از 

منابـع طبیعـی و حفـظ محیط زيسـت اسـت.
خـوب  حکمروايـی  در  برابـری«:  و  »عدالـت   -7
تمامـی  بـرای  مناسـب  فرصتهـای  ايجـاد  روسـتايی، 
رفاهیشـان،  وضعیـت  ارتقـای  زمینـه  در  روسـتائیان 
تاشـی در جهت تخصیـص عادالنه منايع و مشـارکت 

تمامـی مردم حتی اقشـار محروم و فقیـر در اعام نظر 
و تصمیم گیـری نوعـی عدالـت محسـوب مـی شـود.

8- »اجتمـاع گرايـی« )توافق جمعـی(: در جامعه 
روسـتايی کنشـگران متعدد و گروهها با منافع مختلف 
وجـود دارنـد، وظیفـه حکمروايـی خـوب روسـتايی، 
میانجی گـری بیـن ديدگاهها و منافـع مختلف موجود 
در سـطح جامعـه روسـتايی بـه منظـور دسـتیابی بـه 
توقعـات گسـترده دربـاره آنچـه کـه بهتريـن منافع را 
بـرای آحـاد روسـتائیان و نیـز نحـوه دسـتیابی بـه آن 
اسـت، می-باشـد. ايـن کار مسـتلزم وجـود ارتبـاط و 
تـاش مشـترک میـان بخش هـای مختلـف دولتـی، 
خصوصـی و روسـتائیان بويـژه سـازمان های غیردولتی  
و نهادهـای اجتماعـی موجـود در روسـتا مـی باشـد. 
حکمروايـی خوب روسـتايی، بايسـتی يک چشـم انداز 
وسـیع و بلندمـدت دربـاره توسـعه پايـدار انسـانی و 
چگونگـی دسـتیابی به آن داشـته باشـد، تحقق چنین 
امـری فقط در سـايه نزديک شـدن ديدگاه هـا و منافع 

مختلـف در جامعه روسـتايی میسـر اسـت.
9- »مشـروعیت«: در حکمروايـی خـوب روسـتايی، 
رابطـه درسـت و قانونمنـد بیـن مسـئوالن، مديـران و 
تصمیـم گیرنـدگان محلـی و غیرمحلی با روسـتائیان، 
مشـروعیت را بـه ارمغـان مـی آورد. در ايـن رابطـه و 
تعامل فیمابین مسـئوالن و مجريان امور، تصمیماتشان 
توسـط اکثريـت مردم روسـتايی مورد حمايـت و تأيید 
تـوان گفـت کـه  مـی  نتیجـه،  در  گیـرد،  مـی  قـرار 
مشـروعیت يـک پديـده دموگراتیـک بـوده و وقتی در 
جامعـه روسـتايی بـه وجـود مـی آيـد کـه پشـتیبانی 
اکثريـت مردم روسـتايی را طبـق قوانین و مقـررات به 

.)2000,Barker( همـران داشـته باشـد
عـاوه بـر آن، »دانیـل کافمـن«، »آرت کـرای«، »پابلو 
در سـال 2000، شـاخص هايی  »لوبتـون«  و  زويـد» 
ماننـد: حـق اظهـار نظر و پاسـخگويی، ثبات سیاسـی، 
اثـر بخشـی دولـت، کیفیت قانـون و مقـررات و کنترل 
اصلـی  و  اساسـی  محورهـای  عنـوان  بـه  را  فسـاد 
 Kaufmann,( کرده انـد  مطـرح  خـوب  حکمروايـی 

 .)2000  ,.Kraay et al
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ايـن پژوهشـگران وضعیـت حکمروايـی خـوب را بـر 
اسـاس معیارهـای مذکـور برای 177 کشـور محاسـبه 
و منتشـر کرده انـد. حکمروايـی موضوعـی اسـت کـه 
در سیاسـت و همچنیـن گفتمان هـای دانشـگاهی در 
بسـیاری از کشـورها جـزء مباحث بحث برانگیز اسـت. 
ايـن بحث هـا سـبب شـده اسـت تـا بـه ايـن موضـوع 
برانگیـز در عرصـه سیاسـت توجـه عمومـی  چالـش 
فراوانـی شـود؛ زيـرا به دلیل عـدم موفقیت نظـام های 
حاکـم و در نتیجـه دسـت نیافتـن بـه اهدافـی چـون: 
ارائـه  عـدم  فسـاد،  افزايـش  پايـدار،  زيسـت  محیـط 

نگرانی هـای  و  روسـتايی  فقـرای  بـه  اولیـه  خدمـات 
شـهروندان،  توسـط  فقـر  بـا  مقابلـه  بـرای  مشـترک 
دولت هـا و سـازمانهای کمـک کننـده از عوامـل عمده 
 .)2008 ,Rao( داليـل پیدايـش حکمروايـی مـی باشـد
بنابرايـن بـه دلیل بحـث برانگیزی موضـوع حکمروايی 
ارائـه تعريفی مورد قبول همگان وجـود ندارد، در اينجا 
تعاريفـی کـه از سـوی نهادهـای جهانـی و منطقـه ای 
ارائـه شـده اسـت طی جـدول شـماره 1 مهمترين آنها 

آورده شـده اسـت.

برنامه توسعه سازمان 
)UNDP( ملل متحد

حکمروايـی عبارت اسـت از بکارگیری اختیارات اجرايی، سیاسـی و اقتصـادی برای اداره 
امور يک کشـور در تمامی سـطوح مديريتی.

سازمان توسعه و 
همکاری اقتصادی 

)OECD(

حکمرانـی بـه معنـای اسـتفاده از اختیارات سیاسـی و بکارگیـری ابزارهـای کنترلی در 
يـک جامعـه، بـرای مديريـت منابـع در جهت توسـعه اقتصـادی- اجتماعی آن اسـت.

کمیسیون حکمروايی 
)CGG( جهانی

حکمرانـی عبـارت اسـت از مجموعه روشـهايی که افـراد، بخش عمومـی و خصوصی، از 
طريـق آنهـا، امور مربـوط به خـود را مديريت مـی کنند.

)EU( اتحاديه اروپا

در يـک محیـط نهـادی و سیاسـی کـه از حقـوق بشـر، اصـول دموکراتیـک و حاکمیت 
قانـون حمايـت شـود. حکمرانـی خـوب عبـارت اسـت از مديريـت شـفاف و مسـئولیت 
پذيـری منابـع انسـانی، طبیعـی، اقتصـادی و مالـی برای توسـعه متـوازن و پايـدار. اين 
امر مسـتلزم اتخاذ روشـهای تصمیم گیری شـفاف در سـطوح مختلف مديريتی اسـت.

)WB(بانک جهانی

تصمیم گیريهـای شـفاف، آشـکار و قابـل پیـش بینـی، وجـود يک بروکراسـی همـراه با 
اخـاق حرفـه ای، وجـود هیـات اجرايـی و دولتی کـه پاسـخگوی اعمال و سیاسـتهای 
خـود باشـد، مشـارکت قوی اجتماعـی در فعالیت هـای دولتی و تحـت حاکمیت  قانون 

رفتـار عمومی بودن 

بانک توسعه 
)ADB(آسیايی

حکمرانـی عبـارت اسـت از يـک محیط نهـادی که در آن شـهروندان در ارتبـاط متقابل 
بـا همديگـر، يـا ادارات و بنـگاه هـای دولتی قرار مـی گیرند.

جدول 1. تعاريف و مفاهیم حکمروايی از ديدگاه نهادهای جهانی و منطقه ای؛ 
http://www.oecd.org/dac; http://www.cgg.ch/welcome.htm; http://www.worldbank.org/ :مأخذ

publicsector/overview.htm
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مهمترين رويکردهای حکمروايی روستايی 
حکمروايی سلسله مراتبی

ايـن نـوع حکمروايی، اساسـاً حکمروايی قانون اسـت و 
تاکیـد بـر حکمروايـی دولتی اسـت. از ايـن رو دولت از 
بقیـه جامعـه متمايـز می گـردد، امـا به کمـک اعمال 
قانـون و ديگـر اشـکال مقـررات بـر جامعـه حکومـت 
می کنـد. در چنیـن فرآينـدی دولت هـای محلـی از 
میزانـی خودمختـاری برخوردارنـد، امـا دولـت هرگـز 
دسـت  نهادهـا  ايـن  بـر  خـود  قانونـی  اختیـارات  از 
نمی کشـند و در عیـن حـال کـه خودمختار بـوده اند، 
همچنـان دست نشـانده خود نیز نگه داشـته می شـود. 
بیشـتر نظريات حکمروايی، سلسـله مراتبی را به عنوان 
الگـوی حکمروايـی رد مـی کننـد. در عـوض امـروزه 
تاکیـد بـر مقیاس های کوچـک، انعطاف پذيـری، تنوع 
بخشـی، تبادالت غیررسـمی به جای نظارت رسـمی و 
 Hediger(.  اشـتراک قـدرت میـان دولت و بـازار اسـت

)1997  ,& Werner

حکمروايی شبکه ای
درايـن رابطـه کارايـی سیاسـات عمومـی را افزايـش 
می دهنـد. امـروزه اعتقـاد برايـن اسـت که شـبکه ها، 
بـه چنـان همبسـتگی و انسـجامی دسـت می يابنـد 
کـه در مقابـل قـدرت دولـت بـه مقاومـت دسـت زده 
يـا حتـی آن را بـه معارضـه می طلبنـد. اين شـبکه ها 
دارای سـاختار خودتنظیمـی در متـن بخش سیاسـتی 
خـود بـه شـمار مـی رونـد؛ از ايـن رو شـبکه هـا در 
حکمروايی جديد بخشـهای سیاسـت را بیشـتر مطابق 
بـا ترجیحـات بازيگـران درگیـر هماهنـگ و تنظیـم 

.)1998,Duglass(میکننـد
حکمروايی جوامع محلی

اعتقـاد بـر ايـن اسـت کـه دولـت بیـش از آن بـزرگ 
و بیـش از آن بوروکراتیـک اسـت کـه بتوانـد بـه ايـن 
مسـائل بپـردازد. مهمتـر آنکه طرفـداران جوامع محلی 
معتقدنـد کـه حکومـت )کـه بـه صـورت ابـزاری برای 
مديريـت اختافات سیاسـی پديـدار شـد( اکنون خود 
سـبب سـاز يا مشـوق اختافات بر سـر مسـائلی است 
که فی نفسـه مجادله برانگیز نیسـتند. از اين رو اسـت 

کـه از نظـر طرفـداران جوامـع محلـی، دسـت کـم بـه 
همـان تعـدادی کـه مشـکل حـل مـی کنـد، مشـکل 
مـی آفرينـد. راه حـل طرفـداران جوامـع محلـی برای 
بـدون  امـر حکمروايـی  کـه  اسـت  آن  مشـکل  ايـن 
حضـور حکومـت سـازمان يابـد. ايـن رويکـرد بـر ايـن 
مسـئله تاکیـد دارد کـه جوامـع محلـی مـی تواننـدو 
بايـد مشـکات مشـترک خـود را بـا حداقـل دخالـت 
حکومـت حـل و فصـل کننـد در يک ديدگاه وسـیعتر، 
حکمروايـی بـه صـورت جوامـع محلـی بر اسـاس يک 
برداشـت توافـق آمیـز از جامعـه محلـی و مشـارکت 
مثبـت اعضايـش در موضوعـات مشـترک ايجاد شـده 
اسـت در ايـن رويکـرد تاکیـد بـر حکمروايـی مـردم 
طريـق  از  کـه  اسـت  سـازوکارهايی  نیازمنـد  سـاالر، 
شـهروندان بـه طـور عـادی در فراينـد سیاسـتگذاری 

.)2002,UN-escap(باشـد فراگیرتـر 
حکمروايی خوب روستايی و توسعه پايدار

دسـتور کار 21 و اجرای همه جانبه آن مفهوم پايداری 
را به عرصه مدريت در سـطح شـهرها و روستاها کشاند 
و به تحول در شـیوه های سـنتی سیاسـت گذاری ها و 
سـاختار نظام های اداری- سیاسـی و شـیوه ارتباطش 
بـا جامعه نیز مرتبط اسـت. در سـطح محلـی، پايداری 
)چـه شـهری و چه روسـتايی( بـه طور عمـده در قالب 
اشـکال نوينـی از حکمروايـی )ترکیبـی( بـه اجـرای 
فرآينـد دسـتور کار 21 مربـوط مـی شـود کـه شـامل 
سـه نهـاد اصلی اسـت. سـه نهـاد اصلی دولـت، جامعه 
مدنـی و بخـش خصوصی زمینه سـاز حرکت جامعه به 
سـوی حکمروايـی مطلوب يـا غیر مطلوب هسـتند هر 
يـک از اين سـه نهاد دارای کارکردهـا و وظايف خاصی 
هسـتند کـه از ترکیب متناسـب آنهـا می تـوان انتظار 
داشـت حکمروايـی خـوب بـه وجود آيـد. دولـت با در 
دسـت داشـتن ابـزار اعمال قـدرت به تنظیـم قوانین و 
متعـادل کـردن روابـط نهـاد هـای مدنـی می پـردازد. 
جامعـه مدنـی تسـهیل کننـده تعامات میـان اجتماع 
و سیاسـت اسـت، بخـش خصوصـی شـغل و درآمـد 
ايجـاد مـی کنـد. بنابرايـن سـه عنصـر قـدرت نفـوذ و 
پـول حاصـل کارکرد هريـک از نهاد های مذکور اسـت 
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بنابرايـن آمـاده سـازی و کارهـای سـازمانی و نهـادی 
و قانونـی الزم بـرای اجـرای الگـوی جديـد مديريتـی 
و پیش بینـی برآيندهـا و مشـکات ناشـی از اجـرای 
آن و نحـوه مقابلـه پیامدهـای منفـی در حیـن اجـراء 
شـرط پايـداری ايـن رهیافـت مديريتی مطلوب اسـت 

.)1999,Picou(
بـا بررسـی های انجـام شـده از بعـد نظـری می تـوان 
گفـت، اگـر حکمروايـی روسـتايی بـا رويکـرد فضايـی 
مـورد توجـه قـرار گیـرد، در آن صـورت حکمروايـی 
خوب روسـتايی در نظام توسـعه پايدار توامان، رهیافت 
توسـعه ای را شـکل مـی دهنـد که مـی توانـد مبنايی 
بـرای تحلیـل فضايـی بـه شـمار آيـد. ايـن رهیافت بر 
تاکیـد  غیرمتمرکـز چندسـطحی  برنامه ريـزی  نظـام 
دارد کـه در جهـت پیونـد پويـا و متقابل میان شـهر و 
روسـتا گام برمـی دارد )مـدل شـبکه ای( و از آنجـا که 
در چارچوب اسـتراتژی شـبکه ای دسـتیابی بـه الگوی 
متعادل توسـعه فضايـی مورد توجه اسـت، جريان های 
موجود بین مراکز شـهری و روسـتايی در سطح مناطق 
محلـی بايـد بـه سـوی ايجـاد چرخـه هـای مطلـوب 
 Ray &(پیوندهـای محلـی يا منطقـه ای هدايت شـوند
Tisdell,1998(. تولیـد و کاسـتن از فقـر اولويـت يابـد 

انتخابهـاي آگاهانـه و تصرف فزاينـده در محیط تعريف 
نمايیـم، آنـگاه از برابرسـاختن آن بـه تنهايـی با رشـد 
اقتصـادي يـا آزادي، يـا عدالـت اجتنـاب مـی نمايیـم. 
توسـعه می توانـد شـامل قابلیـت انتخـاب کـردن يـا 
نکـردن افزايـش خروجی هـا، افزايش يافتن يـا نیافتن 
سـطح درآمـد سـرانه، هدايـت قابلیتها به سـوي توزيع 
عادالنه تـر يا به سـوي ارزشـهاي زيبايی شناسـی يا به 
سـوي انواع مختلفـی از خروجی هايی باشـد که از نظر 

.)1970,Riggs(کیفی و کمـی متفاوتنـد
 همچنیـن رهیافـت حکمروايـی خـوب روسـتايی بـر 
پايـه های توسـعه پايـدار بـه منظور تحرک بخشـیدن 
بـه ظرفیـت هـای درونـی مناطـق روسـتايی، از طريق 
تـاش بـرای ارتقـای عرضـه بـا تکیه بـر منابـع محلی 
مناطـق روسـتايی و نیز ايجـاد و توسـعه نهادهای موثر 
و کارا در توسـعه روسـتايی بـه مثابه رمـز اصلی تحقق 

توسـعه اسـتوار شـده اسـت. بنابرايـن مـی تـوان گفت 
از ملزومـات اساسـی مـدل شـبکه منطقـه ای همانـا 
اسـتقرار نظـام برنامه ريزی غیرمتمرکز و چندسـطحی 
و نظـام اداره مردمـی )حکمروايـی خـوب( اسـت که با 
مشـارکت وسـیع مـردم جوامـع محلـی و سـازمانهای 
مـردم نهـاد تحقق يافتنـی اسـت. بـه بیـان دقیـق تـر، 
رهیافـت حکمروايـی خوب روسـتايی بر پايـه اعتقاد به 
دموکراسـی، کثرت گرايـی و جامعـه مدنـی )نهادهـای 
اجتماعـات محلـی، نهادهـای غیر حکومتی، شـوراهای 
محلـی و ماننـد اين هـا( اسـتوار اسـت و در آن منافـع 
و  محلـی  نهادهـای  همـکاری  و  مداخلـه  از  ناشـی 
غیرانتفاعـی بـا نهادهـای رسـمی مـورد توجـه و تاکید 
فزاينـده قـرار گرفته اسـت. به همین دلیـل حکمروايی 
خـوب روسـتايی، پیـش شـرطی بـرای توسـعه پايـدار 
روسـتايی بـر شـمرده مـی شـود، زيـرا عـدم -تمرکـز، 
مديريت منابع روسـتايی، مشـارکت همگانی، شـراکت 
بیـن دولت و جامعه مدنـی و بخش خصوصی، ابزارهای 
اصلـی پاسـخگويی بـه نیازهـای اجتماعـی و اقتصادی 
و محیطـی قلمـداد مـی گردنـد و اينهـا همگـی خـود 
مسـتلزم اسـتقرار رهیافت حکمروايی خوب روسـتايی 

هستند.
نتیجه گیری و جمعبندي

نتايـج  ايـن  بـه  می تـوان  شـده  مطـرح  مباحـث  از 
رسـید کـه حکمروايـی روسـتايی بـه عنـوان فرايندی 
نويـن در حکومـت بـا دارا بـودن شـاخص هـای خاص 
خـود مـی توانـد مباحـث نوينـی در زمینـه مديريـت 
روسـتايی مطرح کند و سـبب توانمندسـازی سـاکنین 
مديريـت  متفـاوت  زمینه هـای  در  روسـتايی  نواحـی 
اعـم از تصمیم سـازی، اجـرا و ارزيابی گـردد. بنابراين، 
رويکـرد حکمروايی روسـتايی مبنايی مطلـوب در روند 
توسـعه پايدار سیاسـی، اقتصادی، اجتماعـی، فضايی و 
سـرزمینی و مديريت نوين روسـتايی کشـور می باشد. 
سـیر مباحـث شـکل گیـری حکمروايی بیانگـر تحولی 
بنیـادی در سـاختار حکومـت نواحـی روسـتايی اسـت 
کـه بر اسـاس آن گـذار از دوره های ماقبـل حکمروايی 
حکمروايـی  بـه  دولت گرايـی  و  پدرسـاالری  يعنـی 
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نويددهنـده تغییـر سـاختار مديريتـی و ديدگاه هـای 
توسـعه روستايی شـده اسـت. حکمروايی با شاخص ها 
و مولفه هـای خـاص خـود نظیـر مشـارکت، عدالـت 
و... بیانگـر توانايـی الزم بـرای اصاحـات اساسـی در 
نواحـی روسـتايی اسـت. در بیشـتر کشـورهاي جهـان 
حکمروايی در سـطوح شـهري مطرح شـده اسـت و لذا 
از مشـکات حکمروايی خوب روسـتايی شـهري بودن 
ابزارهـا و اجـزاي آن اسـت. حکمروايی خوب روسـتايی 
در بیشـتر کشـورهاي پبشـرفته جهان امـري پذيرفته 
شـده اسـت و با وجـود برخی چالـش هـاي موجود در 
حـال اجـرا می باشـد. احسـاس نیاز کشـور بـه ايجاد و 
پیـاده سـازي ايـن مـدل کاما محسـوس اسـت و تنها 
مسـاله ايجـاد انگیـزه و حمايـت الزم بـراي تحقـق آن 
اسـت. بـا وجودي کـه اين مـدل در ايران سـابقه کمی 
دارد، اما به واسـطه تجارب بسـیار بااليی که در سـطح 
جهـان وجـود دارد، مـی توان انتظار آن را داشـت که با 
اسـتفاده از ايـن تجـارب، مـدل مزبور به نحو مناسـبی 
اجـرا گـردد. در کشـور  مـا ايـران نیـز، پتانسـیل هاي 
خوبـی برای پیـاده سـازي حکمروايی خوب روسـتايی 
وجـود دارد کـه برخـی از آن ها عبارتند از: وجود قشـر 
تحصیـل کـرده، وجـود انگیزه بـاال، تاسـیس و عملکرد 
مناسـب دهیـاري هـا و شـوراهاي روسـتايی، تمايـل و 
انگیـزه مـردم و تجـارب خـوب جهانـی کـه اغلـب در 
دسـترس مـی باشـد. با اين همـه برخی موانـع تاکنون 
مانـع تحقـق بهینه الگـوي حکمروايـی خوب روسـتايی 
شـده انـد کـه عبارتنـد از: سـاختار متمرکز کشـور، عـدم تمايل 
مسـئوالن و نگـرش منفـی نسـبت بـه حضـور نهادهـاي تصمیم 
گیـر در کنـار نهادهاي دولتـی، هزينه هاي احتمالـی اجراي اين 
گونـه مـدل ها اعـم از مالـی و معنوي. در کشـور پتانسـیل هاي 
خوبـی برا پیـاده سـازي حکمروايی خوب روسـتايی وجـود دارد 
کـه برخـی از آن ها عبارتند از: وجود قشـر تحصیـل کرده، وجود 
انگیـزه بـاال، تاسـیس و عملکرد مناسـب دهیاري ها و شـوراهاي 
روسـتايی، تمايـل و انگیـزه مـردم و تجـارب خـوب جهانـی کـه 
اغلـب در دسـترس مـی باشـد. با اين همـه برخی موانـع تاکنون 
مانـع تحقـق بهینه الگـوي حکمروايی خوب روسـتايی شـده اند 
کـه عبارتند از: سـاختار متمرکز کشـور، عدم تمايل مسـئوالن و 

نگـرش منفـی نسـبت به حضـور نهادهـاي تصمیم گیـر در کنار 
نهادهـاي دولتـی، هزينـه هـاي احتمالی اجـراي ايـن گونه مدل 

هـا اعـم از مالـی و معنوي.
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