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 واکاوی نقش حکمروایی خوب در پیشرفت و توسعه روستا

 1ماریا مرادی

 

 

 چکیده:

از بهست خودسوقداد اس ا توسعهروستاموضوایاس هعهتوجهم ئوالنوبرنامهریزانرا

احکترواییباادیماودحتکرواییخوبروستاهابااثتوسعهوپ شرف تواندیمجت هاوام یهه

خوبروستاییموضوایاس ههدرسالهایاخ رموردتوجهونظرمتنصصانوصاحبنظرانتوسعه

ایفاینقشدرر گرایشبه مدیری مح ی، در مرد  موضوااتیهتچونحتور اس ا وستاییبود 

حتکرواییخوبروستاییدر تا بااثاد روستا توسعه مح طزی  و به توجه ، سرنوا خود

بها و  مدارکو اسنادو از استفاد  گ ردااینپژوهشبا توسعهقرار برایرس دنبه هانونتوجه

هایبهجتعآوریاطالااتپرداختهاس وهدفآنواهاوینقشحکترواییخوبدرتوسعههتابنان

ازنتایجبهدس آمد دراینپژوهشباادیموپ شرف روستا نقشمهممشاره  به:تواندیما

مردمیدربرقراریحکترواییخوب،نقشحکترواییخوبدرپ شرف وتوسعهروستاهاوهتچن ن

لزو تترهززذاییبرایرس دبهتوسعهااار هردا

 واژگان کلیدی: حکمروایی، حکمروایی خوب، مشارکت مردمی،توسعه و پیشرفت روستایی.

 

 مقدمه:

دارایدومفهو توانتندسازیومشاره اس ازالزاماتاساسیحکترواییخوبههدربطنخود

 اتار به ای منطقه و مح ی پایدار توسعه باالخص و ب طدیآیمتوسعه با  خوب حکتروایی ا

تبدیلیها  قاب  یهاهیسرماان انیو به برایفرایندیهاهیسرماان انی  الز  زم نه اجتتاای،

مح ط در پذیر مشاره  توسعه فراهم را ساالر صرافی،دینتایممرد  و زاد  1311)تقی (ا11:

حکترواییخوببهتعاملوهت اریوهتکاریسهنهادبنشخصوصی،دول ومرد تاه دداردا

بهجایآنکهبهتنهاییم ئول  هاملادار جامعهرادرتتا سطوحهادول براساسایندیدگا ،

د باید بگ رند، براهد  نهادهاآن انوانیکیاز نهادهایمردمیبه بنشخصوصیو مرد ، هنار ر

                                                           
1
m.morady51@yahoo.com .دانشجویهاراناسیارادجغراف اوبرنامهریزیروستاییدانشگا خوارزمی- 
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وزم نهساز ت ه لهنند  اینتعب رحکوم نقش با جامعهمح وباوند یااواملم ئولادار 

(ا1300:3)اظ تیآم ی،هندیمتوسعهجامعهرادرسطوحم ی،منطقهایومح یایفا

مربوطبهتوسعهپایدارروستایی،بهانوانن نهافابنشویهابحثامروز ازحکترواییخوبدر

درح اتجامعهروستایمؤثرالگوییمناسببرایج بمشاره وهت اریتتا ن روهایات کردی

، آستانه دربانه واگرایی)رضوانی، جایتفرقو جایگزینیهتگراییبه سطوحجغراف اییو تتا  و

ااینفرایندتوسعهوپ شرف روستارادربرداردادرایرانبها  اد داویم(نا برد 1310:10

واینموضوعبااثاودیمازباالبهپای نبرنامهریزیهابرنامهوجودحکترواییخوبدرروستاها

 هاراییمناسبطرحو ریزیقالببدونمشاره مرد هابرنامهاد  اس برنامه اد  روستاها در

رد گیمصورت قبال روستاییدر م ئول  پذیریمرد  اد  و توجهی بااثهم این هابرنامهو

خواهدادااینامربااثاد اجرایادال ،قانونمداری،افافبودندرنت جهاد نظارتوااااد 

ابهوتتامیایناواملتوسعهپایدارردانندینتودرنت جه،م ئوالنخودرادرقبالمرد پاسنگو

هشدیمچالش استاا لزاد ، 1316)صرافی، توسعه22: الگویحکترواییخوبدرمانبهتر، در (ا

طب عی، منابع از حفاظ  و پایدار توسعه بهتر، آموزش ، ساالرانه مرد  توسعه و ط بانه م اوات

دنبال اااا تاتیههبربراساساینالگوروستای انبایدبتواننددرتصت اودیممشاره مردمیو

مشاره هننداگذاردیمر تأثزندگ شان

 

 روش تحقیق:

اینپژوهشبها و مقاالتمرورینگارشاد اس وبرایگردآوریاطالااتازروشاسنادیو

دربنشمطالعههتابنانهایازمقاالتوپایان استفاد اد اس ا مرتبطویهانامههتابنانهای

رنتیاستفاد اد اس ااینتیها یساهتچن ن

 

 چیست؟  حکمروایی

ابهب انیرسدیمحکترواییمفهو جدیدین   ب کهپ ش نهآنبهآغازاکلگ ریتتدنبشری

درآنبهاجرادرهام تصتساد مفهو حکترواییفرایندیازتصت مسازی،پ ش نهروندیاس هه

به1010(ایکیازمباحثب  ارمهمودرا نحالجدیدههازدهه1313:51)فرزینپاک،ندیآیم

سال برایاول نباردر اینواژ  موضوعحکترواییخوباس ا ، ادب اتتوسعهمطرحاد  بعددر

حکترواییخوبدرسالهایاخ ربه1010 ادب اتاقتصادیبکارگرفتهادا توسطوی  ا سوندر

لتوجهروبهرادپژوهشگرانروستاییبهتحوالتبن ادیدرسطوححکوم ازمفاه ماساسیودل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

ههدرصدداس تاساختارهایمح یراازس طر ساختارهایم یباادیمنویناجتتاااتروستایی

نیورهاهرد وروستاهارابهسویمشاره ،آزادیدرگفتتانوتصت مسازیرهنتوداود)دادورخا

(ا1300:105هتکاران،

هدای  ولیباهتکاریبنشخصوصیوهندیمحکترواییدرواقعفرایندیاس ههدول آنرا

 پ ش به مدنی رودیمجامعه 1313)برآبادی، یا26: جهانی حکتروای هت   ون گزارش در (ا

 سال در ما جهانی حکتروایی1006هت ایگی اس : اد  ارا ه زیر تعریف خوب حکتروایی از

 ایاز ارا هیهاروشمجتواه مشترکمرد را امور نهادهایاتومیوخصوصیاس هه فردیو

متنوعراهت ازنتود و،حکترواییفرایندیپ وستهاس ههاهندیم زطریقآنمنافعمتتادیا

 اتناذ جویانه هتکاری گرددیماقدا  آم ی، 1300)اظ تی :2 مرهز اوراییهاپژوهش(ا مج س

ههبرایتتت نراای قانون،قدرتداندیمییهانظا اسالمی،حکترواییراااملنهادهایرستیو

 اندهرد پ دا برسرآنتوافقوهمچن نقرارهایغ ر نهادها درکاندنتود رستیههمرد و یا

یهاپژوهش)مرهزهاس آنههبهنفعهنندیم 1313مج ساورایاسالمی، بانکجهانی102: (ا

منابع و هشور یک اقتصادی مدیری  بر قدرت آن اساس بر هه روای انوان به را حکتروایی

 .(world,2002: 15)هندیم،تعریفودایمبرایرس دنبهتوسعهااتالان اجتتاا

 از تره بی را حکتروایی اوتاوا حکتروایی هاسن ان ت تو تع  ن هه فرایندهایی و نهادها هندیم،

چگونهقدرتبایدااتالاود،چگونهاهروندانحقمشاره وااتراضدارندوچگونتصت تاتدر

،حکترانیدهدیمامطابقتعریفیههاینان ت توارا هداندیم،اودیمزم نهمباحثاتومیاتناذ

:هندیمااملنهادها،فرایندهاوقراردادهاییاس ههدریکجامعهتع  ن

چهه یقدرتراااتالهند؟ -

 ؟اودمیمهمواثربنشاجتتاایاتناذهایتصت مچگونه -

-  چن ن با گوناگون منافع متترهزهاییتصت مچگونه نقطه یک هتگراییدر به و اد 

 .(Weiss.2000,P:106-116)رسندمی

روشبههارگ ریتواناییوقدرتمرد بهمعنیس اس سازیواتلبه جهانشاهیحکترواییرا

تدارکوروندآزمونهاس اس  بهاق د اوحکتروایی، تعریفهرد اس ، وتصت مگ ریاتومی،

(ا21-1315:26هی،مشاره درااتالقدرتاتومیاس )جهانشا

 

 حکمروایی خوب چیست؟
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اخ ر،اهت  ب شترپ داهرد اس ایهادههحکترواییخوباصطالحیاس مدیریتیههدر

تعریفاتحادیهاروپادرموردحکترواییخوببعنوانمدیری افافوپاسنگوباهدفن لبه

ا اد  تعریف پایدار و اادالنه اجتتاای و اقتصادی توسعه هتتی، زاد ، :1301س )استاا ل

رهییحکتروا (ا106 واقع در برنامهیق تطبیافت خوب مدیزیردر ق ترویریو در منابع  

)هشور، سرزم روستا،اهر،منطقه،ن مانند براهانیاو پایاب دستی( توسعه اتاریبه به دار

طریآیم از هه قااد ید و رفتار نهادق و پاسنگویمند ادن  ، افاف،یمشاره مردم،یینه

:1300)رهنالدینافتناری،اس یافتنیدس هانیااجتاعومانند،یریپذ  م ئول،یقانونتند

1 قانون،(ا حاهت   جه  در هواشی را خوب حکتروایی متحد م ل سازمان توسعه برنامه

راهبردیدر دیدگا  پاسنگوییو بنشیو اثر هاراییو مشاره ، م ئول  پذیری، افاف  ،

اداری اقتصادیو حکترواییخوبابارت(UNDP,2002:2)داندیمااتالقدرتس اسیو   ا

پاسنگ افاف  ، راای  از ن ازهایاس  هردن برآورد  فرایند در برابری و  ویی

ا)gatway.com-www.development(مرد 

ادن توانتند به خوب حکتروایی روستایی، توسعه صاحبنظران و متنصصان از ب  اری نظر به

 مشانجامدمیروستا  ان توانتندادنروستای ان، با سطوحهاآناره ، ه  ه برایتق  مقدرتدر

افزونبراین،اودمیوازطریقابکهسازیونهادسازیروستاییهنترلونظارتافتدمیاتفاق ا

احترا بهخودیاازت ااتتادبهنفس،خوداتکایی، ره اف حکترواییخوبزم نهخوداطت نانی،

بودن،خودمفهومیوارافتتندانهبودناح اسمؤثر اسنفسباال،خودسازمانی،خوداام ییااح

(ا15-1300:16)اظ تیاام ی،آوردمیبزرگیهردنرادرروستای انوجود

بهگونهایمط وبتوانندمیحکومتیهایدستگا پرسشاساسیدرحکترواییخوبایناس ههآیا

م کنوآموزشمناسب،امن  غذایی،بهداا هافی،درانگذارارایطزندگیمط وبیراههتأث رو

غذایهافیموجودباادرافراهمسازد؟

 ابتکار هاییاتلبرایرس دنبهحکترواییخوبچه اتومیو بنشهایخصوصی، هایسازماندر

 اسالمی، اورای )مج س اود؟ راای  باید 1311مردمی در351-311: هه اوام ی جت ه (ااز

از:اندابارتبایدراای اودوزم نهسازبرقراریاینگونهحکترانیاودحکترواییخوب

 حکترواییخوباطالااتدرس وبهموقعاس اهایگا ترینمهمافزایشافاف  :یکیاز -

م تقلوآزادبهارتقایافاف  وپاسنگوییدرجامعههایرسانهجتعی:هایرسانهآزادی -

 اهندمیهتک
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ههبدونهاییطرحافزایشمشاره مردمیدرتصت مگ ری:مرد بایدحقدااتهبااندتا -

 توجهبهمنافعآنهتابهتصویبرس د اس رابهچالشبکشندا

هایس اس تترهززدایی:ازآنجاییههب شترگرایشاتومیبهمشاره ب شتردرتع  ن -

جامعهاتلهاگرایشبهاینتواندمیداییمح ی،مشاره درامورمح یاس تترهزز

 اآوردبپوااندودول مح یپاسنگوومشارهتیرابهوجود

 جامعهمدنیاهایسازمانتأس س -

به برقرارینظا ادار مردمییا باالخصتوسعهپایدارروستایی الزاماتوواجباتتوسعهو یکیاز

اهداف از ترحکترواییخوباس ا رس دنبهتوسعهپایدارابارتساد  اساسیحکترواییخوب

ان انیاس ا

 

 نقش مشارکت مردمی در توسعه:

 هه اس  برخوردار ااتباری چنان از صاحبنظران نزد توسعه روند در مرد  توسعهبعتاًمشاره 

دانندمیرامعادلمشاره  بایدبه1312:2)طالب، (اازاینلحاظبرایرس دنبهتوسعهدرروستاها

بودا متکنننواهد اینصورتتوسعه غ ر در اود نگری ته بنا انوانیکزیر مشاره مردمیبه

 مرد  تواندمیمشاره  و هند تتت ن را ایجادهایفعال  پایداری به و سازد موثرتر را توسعه

(ا1310:1وه ی،مارسدن،آمح یهتکهند)هایظرف  



 نتیجه گیری:

حکترواییخوبراهیبرایرس دنبهتوسعهپایداراس اپایدارییعنیرس دنهتزمانبهاهداف

ثباتاقتصادیوحفاظ مح طیا اقتصادیوزی  مح طیبهصورتادال اجتتاای، اجتتاای،

اقتصادی، زی  مح طی، بایدتتامیمع ارهایس اسی، پایدار برایدست ابیبهتوسعههتجانبهو

تقادی،اجتتاایراای اوداسهنهاداص یجامعهمدنی،بنشخصوصیودول بااثحکترواییاا

خاصیاس ههازیها  م ئولهرهدا ازایننهادهادارایهاردهرد،وظایفواوندیمخوبیابد

وانتظارحکترواییخوبراداا ابنشخصوصیباایجاداغلتوانیمهاآنتره بدرس وبجای

س اس اس ا تعامالتم اناجتتاعو  جامعهمدنیت ه لهنند  ااتالقدرتو درآمددول با

مشاره اتومین زدیآیمبرخورداریاادالنهازمنابعوسودیکیازموضوااتتوسعهپایداربهاتار
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درخصوصازاصوله  دیتوسعهپایداراس ودرمفهو مشاره منافعتوسعهوتصت مگ ری

 ااودیمبهقدرتتوسطمرد تول دوایجادها  فعالتوسعهنهفتهاس ههبات ه ل



 منابع:

  مظفر، صرافی، ح ن، زاد ، طرح1316استاا ل ریزیاهریدر حکترواییخوببرنامه جایگا  ،

ا21-21،1مترویتهران،فص نامها تیپژوهشیا و ان انیمدرس،اتار 

 ، زاد استاا ل مجتبی، هتتی، مج ه1301ح ن، خوب، تحققاهر چار  را  خوب، حکتروایی ،

ا211اقتصادی،اتار -س اسی

  ابدالرضا، پ ش1316افتناری، الزاماتو ای، مبانیاندیشه ایران، توسعهروستاییدر چشمانداز ،

ا163-120ن ازها،فص نامهاقتصادوجامعهسالدو ،اتار دهم،

 ،مشارهتیدرتوسعهروستایی،ترجتهمنصورمحتودهایره اف ،1310مارسدن،دیوید،اوه ی،پ تر

نژآد،انتشاراتمرهزتحق قاتوبررسیم ا لروستاییوزارتجهادهشاورزی،تهرانا

 ،ا50،سالاشم،اتار هااهرداری،حکترواییخوباهری،انتشارات1313برآبادی،محتود

  ح  ن، محتد 1315جهانشاهی، اهری، حکتروایی اای ته حتکت   اهرسازی،هایج ارت،

،تهرانا20و10اتار 

  ،حکترواییخوبراهبردیبرایهاهشفقرروستایی،فص نامه1300دادورخانی،فت  هوهتکاران،

ا120-103نودرجغراف ایان انی،سالسو ،اتار چهار ،هاینگرش

 ،برحکترواییروستاییدرمؤثر،تب  ننظریاوامل1310دربانآستانه،ا  رضا،رضوانی،محتدرضا

روستایی:م کنوباف ،بن ادم کنهایسکونتگا ایران،چک د مقاالتاول نهنفرانسب نالت  ی

انقالباسالمی،تهرانا

 ،ای،چارچوبیبرایتوسعهمنطقهایدر،راهبردابکهمنطقه1311صرافی،مظفر،تقیزاد ،فاطته

ا10-1،11ا و زم ن،سالاوی،اتار هایپژوهشهشور،مج ه

  جالل، آم ی، استان1300اظ تی روستاهای مورد: روستاها پایداری در خوب حکتروایی تح  ل ،

 مازندران،رسالهدهتری،استادراهنتا:ابدالرضارهنالدینافتناری،ترب  مدرسا

 از1313نپاک،اهرزاد،فرزی هایآموختنی، سالاشم،هااهرداریاهر،حکترواییخوبچ   ،

ا50اتار 



Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 UNDP, Human Development Report (2002), Deepening 

Democracyin a fragmented World , Oxford University Press, P. 

35-31. 

 Weiss,Tomas.G.,(2000),Governance,Good Governance and 

Global Governance,Conceptual  and actual challenges, Third 

World Quarterly, Vol. 21, Issue 6. 

 World bank.,(2000),Good Governance,available on: www.world 

bank.org.







Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

